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I.  Charakteristika školy 

1.1. VŠEOBECNÁ  CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 

Gymnaziálne štúdium v Trstenej má dlhodobú tradíciu – od školského roku 1869/1870 bolo 

v Trstenej zriadené „Trstenské kráľovské katolícke štvortriedne gymnázium“ (Po latinsky sa volalo 

" Regium catholicum minus gymnasium " a po maďarsky  " Trsztenai királyi katholikus 

gymnázsium " .) Od roku 1918 do roku 1934 Gymnázium v Trstenej, nieslo názov: "Nižšie reálne 

gymnázium Antona Bernoláka.  Prerušenie výučby na gymnáziu trvalo od roku 1934 do konca roku 

1938. V súvislosti so spoločensko-politickými zmenami a následne i zmenami v štátnej správe 

v školstve postupne menilo svoje názvy. Od školského roku 1953/1954 škola  pôsobila pod názvom 

Jedenásťročná stredná škola v Trstenej, od 1.septembra 1961 pod názvom Stredná 

všeobecnovzdelávacia škola v Trstenej. Od 1. 9. 1969 sa naša škola  mení na štvorročné 

gymnázium, ktoré vlastne trvá až dodnes. Od 28.8.1971 nesie škola čestný názov "Gymnázium 

Martina Hattalu". Našim patrónom sa stal trstenský rodák, jazykovedec, profesor češtiny a 

slovenčiny na Karlovej univerzite v Prahe.  

Od  školského roku  1994/95 sa otvárajú  triedy osemročného gymnázia, ktorých zameranie 

bolo na  programovanie a cudzie jazyky.  

1.2. VEĽKOSŤ  ŠKOLY 

V školskom roku 2016/17  má škola 7 tried osemročného gymnázia – po jednej triede 

v každom ročníku okrem oktávy.  

Označenie tried  osemročného štúdia – prima, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, septima.  

V triedach prima – kvarta v tomto školskom roku študuje 79 žiakov, v triedach kvinta - septima 

študuje  53  žiakov. Podľa tohto vzdelávacieho programu sa učia triedy tercia a kvarta ISCED 2 – 

počet žiakov 39, septima ISCED 3 – počet žiakov 18. Triedy prima, sekunda, kvinta a sexta sa 

vzdelávajú podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu. 

Vyučovací proces prebieha podľa ŠkVP a podľa UP č.2011-7915/18752:1-922 

Škola je dnes samostatný právny subjekt zriadený podľa dodatku č.10 k zriaďovacej listine 

Okresným úradom Žilina. Na výchovno-vzdelávacom procese sa zúčastňuje 56 pedagogických 

zamestnancov, technicko-hospodársku a prevádzkovú činnosť zabezpečuje  11  nepedagogických 

zamestnancov. 

Naša škola ako výchovno–vzdelávacie zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

študentov v spolupráci s rodičmi a s prihliadnutím na ich individuálne a vekové osobitosti. 

Vytvárame a aj naďalej budeme vytvárať podmienky na hravú, záujmovú i oddychovú činnosť detí 

tak, aby boli splnené podmienky psychohygieny.  

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej poskytuje žiakom základných škôl kvalitné 

vzdelávanie v gymnaziálnom osemročnom štúdiu. Žiaci gymnázia sa vzdelávajú podľa doteraz 

platných učebných plánov pre osemročné gymnáziá s posilneným vyučovaním informatiky .  

Výborné študijné výsledky žiakov  im umožňujú  pokračovať v štúdiu na gymnáziu a na  vybraných 

vysokých školách doma i v zahraničí. 

V školskom roku 2016/2017  sa budú klasifikovať všetky vyučovacie predmety vrátane 

výchov, náboženskej aj etickej výchovy, na základe schválenia pedagogickou radou 

a rozhodnutia riaditeľa školy .  

Rozvrh hodín je prispôsobený potrebám a podmienkam žiakov, nakoľko 70% žiakov na 
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vyučovanie dochádza z rôznych oblastí Hornej Oravy. V zmysle vyhlášky sa striedajú náročné 

hodiny s menej náročnými, dodržuje sa striedanie jednotlivých predmetov tak, aby sa neopakovali 

po jednom dni, dodržané sú prestávky medzi vyučovacími hodinami. 

Žiakom aj naďalej poskytujeme voľný čas na obed, rešpektujúc  pravidlá psychohygieny aj 

počas poobedňajšieho vyučovania. Žiaci a zamestnanci školy majú k dispozícii školskú jedáleň, 

ktorá im slúži nielen počas vydávania stravy, ale aj vo voľných chvíľach. Škola zabezpečila aj 

otvorenie školského bufetu, ktorý poskytuje možnosť zakúpenia si malého občerstvenia či desiatej,  

k dispozícii sú aj automaty na nápoje, rešpektujúc vyhlášku č.362/2007, § 7 – o poskytovaní 

nápojov a občerstvenia, ktoré môže viesť k nezdravým návykom.  

1.3 CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV 

Hlavná spádová oblasť školy pokrýva základné školy ZŠ Trstená, ZŠ Š.Šmálika Tvrdošín, ZŠ 

Liesek, ZŠ Tvrdošín - Medvedzie, ZŠ Nižná, ZŠ Zuberec, ZŠ Habovka, ZŠ Brezovica, ZŠ 

Zábiedovo, ZŠ Vitanová, ZŠ Hladovka, ZŠ Suchá Hora. 

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej poskytuje žiakom základných škôl kvalitné 

vzdelávanie v gymnaziálnom osemročnom štúdiu. 

Na škole veľmi dobre pracuje aj Žiacka školská rada. ŽŠR pomáha každoročne  pri zbere 

papiera, organizuje športový deň pre mladších študentov gymnázia a florbalový deň pre staršie 

ročníky gymnázia. Aj v budúcom období sa bude aktívne podieľať na príprave a organizácií 

študentských plesov, „Novoročnej Veselice“ a „Majálesu “pre vyššie ročníky GMH. ŽŠR bude 

v tradícii pokračovať a poskytovať  pomoc pri zbierke Biela pastelka či Deň narcisov. Zúčastní sa 

na  Burze povolaní, kde prezentuje našu školu. ŽŠR úzko spolupracuje s vedením školy, rieši 

problémy, ktoré sa vyskytnú v priebehu školského roka a aj v nasledujúcom období jej spolupráca 

s vedením školy bude nevyhnutnou súčasťou chodu školy. Vedenie školy bude vychádzať 

študentom v ústrety, podporí jednotlivé aktivity, ktoré ŽŠR organizuje. ŽŠR každoročne dopĺňa 

nových členov tak, aby jej zloženie zodpovedalo Štatútu ŽŠR. Počas školského roka bude pracovať 

podľa vopred vypracovaného plánu práce, ktorý odkonzultuje s vedením školy a s výchovným 

poradcom. Zasadnutia ŽŠR sa uskutočnia 1x mesačne  a v prípade potreby zasadne mimoriadna 

Rada.  

Študenti majú a budú mať aj v tomto školskom roku  svoje zastúpenie  v Rade školy.  

Zástupca študentov informuje ŽŠR o programe zasadnutí Rady školy a je sprostredkovateľom 

informácií, takže spätná väzba medzi Radou školy, vedením školy a ŽŠR funguje veľmi dobre. 

1.4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU 

Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní, vrátane zahraničných lektorov.  

Pedagogickí zamestnanci si priebežne zvyšujú svoju odbornosť formou účasti na 

vzdelávacích aktivitách organizovaných metodicko-pedagogickými centrami, vysokými školami, 

ŠPÚ a pod. Vzdelávanie a získavanie kreditov sa uskutočňuje podľa kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov. Škola aj v ďalších rokoch víta možnosť vzdelávania sa svojich 

učiteľov a plnou mierou bude podporovať záujem učiteľov o celoživotné a profesijné vzdelávanie. 

Pedagogickí zamestnanci sa podieľali a naďalej sa budú podieľať pri tvorbe nových 

pedagogických dokumentov. Vo výučbe budú uplatňovať novú metodiku s využitím IKT a  

spolupracovať  na tvorbe nových učebných materiálov a pomôcok. 

Pedagogické úlohy štátneho vzdelávacieho programu a riadenie pedagogickej činnosti budú 

zabezpečovať pedagogickí zamestnanci so spôsobilosťou podľa platnej legislatívy. Úlohy školského 
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vzdelávacieho programu v osobitných prípadoch môžu zabezpečovať aj nepedagogickí odborníci 

z praxe. 

Škola si buduje systém pedagogicko-psychologického poradenstva školským psychológom 

alebo spoluprácou s pedagogicko-psychologickou poradňou. 

Pedagogické riadenie vychádza z maximálnej efektivity využitia odborného a výkonového 

potenciálu učiteľov a priority psychohygieny  práce, preto zastupovanie za neprítomných učiteľov 

nemusí nutne vyžadovať odbornú a pedagogickú spôsobilosť. 

Podporné činnosti pre pedagogických zamestnancov aj naďalej zabezpečuje technicko-

informačný systém školy. Technické, ekonomické a administratívne činnosti zabezpečuje škola 

vlastnými nepedagogickými zamestnancami . 

Pravidlá prijímania zamestnancov do pracovného pomeru upravuje riaditeľ interným 

predpisom. 

Personálne podmienky pre ďalšie školské roky: na základe osobných pohovorov riaditeľa 

školy s vyučujúcimi v dôchodkovom veku sa ukazuje, že pre školský rok 2015/2016 nie je potreba 

nového pedagogického zamestnanca. Pre školský rok 2016/2017 sa javí potreba vyučujúceho 

s aprobáciou fyzika  a v školskom roku 2018/2019 sa ukazuje potreba nových vyučujúcich 

s aprobačnými predmetmi  biológia, matematika a informatika. 

 

1.5  ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA 

Škola pri prijímaní na štúdium vychádza z platnej legislatívy a uznávanej hodnoty slobodnej 

voľby vzdelávacej cesty. Vychádza z toho, že vzdelávanie je služba, ktorú škola ponúka a žiak/rodič 

si z rôznych ponúk vyberá tú, ktorá je najbližšie k jeho predstavám. Naša škola má základné 

pravidlá vylučujúce z poskytnutia vzdelávacích služieb (neprijatie na štúdium).Sú to: 

1. nesplnenie podmienok stanovených legislatívou 

2. nesplnenie základných vedomostných a výkonových štandardov ( nevykonanie 

prijímacích skúšok) 

3. v prípade vyššieho záujmu o štúdium ako je ponuka, neúspešné umiestnenie sa v súťaži o 

štúdium (neprijatie pre nedostatok miesta) 

4. štandardy podľa bodu 2.a kritériá súťaže určuje riaditeľ školy v súlade s legislatívou.  Pri 

ich zostavovaní vychádza z postupnosti priorít nasledovne: 

záujmy a slobodné aktivity žiaka a výsledky v nich dosiahnuté z pohľadu profilácie školy, 

výsledky práce žiaka v predošlom štúdiu, 

výsledky merania zvládnutia obsahových a výkonových štandardov. 

Prijímacie pohovory budú aj v tomto školskom roku zostavovať predmetové komisie 

matematiky a slovenského jazyka tak, aby boli primerane náročné a aby spĺňali požiadavky na 

učivo  po 5. ročník ZŠ.  

Kritéria , ktoré sa schvaľujú na pedagogickej rade, sa následne zverejnia na webovej stránke 

školy a taktiež budeme informovať výchovných poradcov jednotlivých ZŠ na spoločnom stretnutí. 

Informujeme aj Pedagogicko-psychologické poradne v okrese Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín. 

Kritéria a podmienky prijímacieho konania sú zverejnené aj na budove školy v termíne do 

30.03. príslušného kalendárneho roku. 
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1.6  DLHODOBÉ  PROJEKTY 

Naša škola sa aktívne zapája do rôznych projektov a výziev vyhlasovaných rôznymi 

inštitúciami a organizáciami. Aj v tomto školskom roku  budeme pozorne sledovať rôzne  projekty 

a vyvinieme enormné úsilie, aby škola získala niektoré granty. 

Naďalej budeme pokračovať na  projektoch, do ktorých škola už bola zapojená. Ide o projekty 

získané z ESF – Konzultačno – vzdelávacie centrá pre podporu ďalšieho vzdelávania pre región  

Orava a Geoekologické centrum regiónu Orava. Tieto projekty už hlavný zámer majú splnený, a 

naďalej budeme pokračovať v aktivitách, ktoré pomôžu pri výchovno vzdelávacom procese , ktoré 

sa ukázali ako osvedčené. 

Pokračujeme v ekologických a environmentálnych projektoch  KIA- Uč sa a  relaxuj 

a Poznávaj a ochraňuj . 

Predmetová komisia Fyziky participuje na projekte Popularizácia vedy v prírodovednom 

vzdelávaní. 

Škola sa zapája aj do každoročne vyhlasovaného projektu  – Konto Orange a pokúsi sa získať 

finančné prostriedky na podporu predmetov telesnej výchovy, cudzích jazykov a  pri vydávaní 

školského časopisu. 

V tomto školskom roku sa realizuje aj projekt Revitalizácia a elektronizácia školských 

knižníc. 

V rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú fungujú na škole Strediská moderného 

a aktívneho vzdelávania. 

Zapojíme sa do projektov, ktoré sú podporované rozvojovým projektom „Zdravie v školách“ 

ako sú kampaň Červené stužky, prevencia HIV/AIDS, Modrá stužka a ďalšie. 

Aj v tomto školskom roku sa zapojíme do celonárodných projektov spojených s národnou 

zbierkou ako sú Deň narcisov, Biela pastelka, Deň nefajčiarov, projekt „Zober loptu, nie drogy“  

a mnohé ďalšie. 

Naďalej chceme pracovať na projektoch cez e-Twinning a nachádzať ďalšie partnerské školy 

v zahraničí. Budeme pokračovať v družobných vzťahoch so školami na Slovensku i zahraničí.  

S Gymnáziom v Hořiciach v Podkrkonoší (Česká republika) máme dlhodobú družbu 

a pravidelne si vymieňame žiakov i učiteľov . 

Lýceum v Jablonke (Poľská republika)  každoročne v mesiaci november navštívi našu školu 

na športovom dni.   V mesiaci jún  sa zase naši študenti  zúčastnia športového dňa v Jablonke . 

Lýceum v Bochni (Poľská republika) je školou, s ktorou spolupracujeme už viac rokov a našu 

spoluprácu aj v tomto školskom roku budeme prehlbovať prácou na projektoch, ktoré sú 

vyhlasované či už našimi inštitúciami, poľskými alebo cez Európsku úniu. Na získanie nových 

skúseností a overenie  schopností dochádza k vzájomnej výmene pedagogických zamestnancov 

medzi školami. 

So školou v Podvilku (Poľská republika) sme začali spoluprácu v roku 2007 a radi by sme ju 

rozvíjali rôznymi aktivitami ako sú športové súťaže, kultúrne predstavenia, výmenné pobyty žiakov 

a učiteľov, spolupráca s rodičmi a inými podujatiami. 

Škola sa aktívne zapojí do projektov, v ktorých sa rozvíja environmentálna výchova 

a zakomponuje ju do vyučovacích predmetov ako jeho povinnú súčasť. 

Aj v tomto školskom roku usporiadame besedy s rôznymi zaujímavými osobnosťami či už 

regiónu Oravy alebo Slovenska. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov sa organizujú 

pravidelné tematické akcie: °exkurzia Osvienčim, exkurzia Rašeliniská Suchá Hora, Klin, °exkurzia 

VD a VE Orava, °divadelné a filmové predstavenia, °výchovné koncerty, °predmetové olympiády, 
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športové a vedomostné súťaže. 

1.7  SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI 

Neodmysliteľnou súčasťou činnosti školy je spolupráca s rodičmi a s rodinou. Škola môže iba 

vtedy dobre fungovať, ak všetky jej súčasti medzi sebou vychádzajú a navzájom sa podporujú. Naša 

spolupráca s rodičmi je na vysokej úrovni. Rodičovské združenie školy pomáha pri riešení 

problémov, ktoré sa počas roka vyskytnú, pomáhajú pri organizácií rôznych podujatí. Tradičnou 

akciou je Ples školy, ktorý usporadúva rodičovský výbor a finančný zisk daruje škole na zakúpenie 

pomôcok či materiálneho vybavenia školy.  

Rodičia sa môžu kedykoľvek informovať o svojich deťoch, škola podáva  pomocnú ruku aj 

pri riešení rodinných problémov. Spolupracujeme s pedagogicko–psychologickou poradňou, ktorá 

organizuje podľa záujmu testovanie žiakov, pomáha pri riešení problémov s problémovými žiakmi, 

koná rôzne podujatia, ktoré napomáhajú rodičom, učiteľom aj žiakom. Študenti sa môžu so svojimi 

ťažkosťami obrátiť aj na výchovnú poradkyňu, ktorá ich vie usmerniť a doporučiť im vhodné 

riešenie. 

Veľa rodičov pomáha škole rôznymi spôsobmi napr. pomáhajú pri zbere papiera, ktorý sa 

každoročne uskutočňuje na škole. Využívame pomoc rodičov pri organizácií koncoročných výletov, 

stužkových slávností či exkurzií. S niektorými rodičmi spolupracujeme na Otvorenom dni školy, či 

pri Európskom dni rodičov a školy. Tieto podujatia sú veľmi úspešné najmä pre verejnosť, kde sa 

môžu dozvedieť o činnosti našej školy, o podujatiach študentov a vidieť výsledky záujmovej 

činnosti. 

Škola taktiež spolupracuje so Základnými školami v Trstenej i v blízkom okolí, nakoľko 

považujeme za potrebné navzájom sa informovať o chode školy, jej  úrovni  a úpravách učebných 

osnov. Potrebuje poznať stav úrovne žiakov ZŠ, nakoľko mnohí žiaci sa stávajú našimi študentmi.  

Veľmi  dobré skúsenosti a spoluprácu máme s Fondom rozvoja Gymnázia Martina Hattalu, n.f.. 

Fond rozvoja vznikol ako pomocný orgán pri zabezpečovaní výchovno – vyučovacieho procesu na 

škole. Jeho cieľom je podporiť rôzne aktivity , ktoré pomáhajú pri rozvoji žiakov, ale aj verejnosti 

mesta či širokého okolia. Fond organizuje každoročne jazykové kurzy, ktoré sú vedené 

erudovanými odborníkmi v oblasti jazyka.  Zo získaných finančných prostriedkov Fond každoročne 

zakupuje rôzne učebné pomôcky, ktoré sú nevyhnutné pre plynulý a kvalitný vyučovací proces. 

Správna rada Fondu spolupracuje úzko s vedením školy a taktiež s Radou školy, kde členom je 

správca Fondu. 

Gymnázium Martina Hattalu má svoj výbor  RZ , ktorý tvoria  predstavitelia  zvolení rodičmi 

a zákonnými zástupcami žiakov. RZ pracuje ako poradný orgán školy, má svoje stanovy, podľa 

ktorých sa riadi. V  školskom roku plánujeme zvolať celoškolské plenárne rodičovské združenie 

v mesiaci november, na ňom sa predkladá správa školy za predchádzajúci školský rok, zverejní sa 

vyúčtovanie ZRPŠ , odsúhlasí sa plán práce pre ďalšie obdobie a rozpočet. Následne po ňom sa 

budú konať triedne schôdzky, na ktorých sa rodičia oboznámia s vnútorným školským poriadkom, 

bezpečnostnými pravidlami a zvolia sa jednotliví zástupcovia tried do výboru RZ. 

V mesiaci november sa uskutoční aj prvé zasadnutie výboru RZ, kde budú rozdelené 

jednotlivé úlohy. RZ bude aktívne spolupracovať s vedením školy a podieľať sa na výchove 

a vzdelávaní žiakov. Taktiež bude finančne  prispievať pri organizácii rôznych podujatí, 

odmeňovaní žiakov  

Rodičovskú radu tvoria  zástupcovia jednotlivých ročníkov, ktorí si zvolia predsedu 

a hospodára. Škola aj naďalej bude spolupracovať s inštitúciami a organizáciami ako sú  Rada 
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školy, ktorá je hlavným orgánom na škole. Jej zloženie tvoria predstavitelia školy, mesta, 

organizácií a riadi  sa podľa platného Štatútu. 

Škola úzko spolupracuje s mestom Trstená, s Mestským kultúrnym strediskom  a dlhodobo sa 

podieľa na akciách, pri ktorých prezentuje  svoje úspechy a talent  prostredníctvom žiakov. Aj 

v nasledujúcom období sa zapojíme do organizácie podujatí ako je Dilongova Trstená, pri 

organizovaní rôznych divadelných a filmových predstavení, pri rôznych besedách, kultúrnych 

akadémiách či festivaloch. 

Prevenciu v boji s kriminalitou a s bojom proti drogám  naďalej budeme riešiť v spolupráci 

s Policajným zborom v Dolnom Kubíne prostredníctvom rôznych besied či názorných ukážok. 

Aj v budúcom období budeme spolupracovať s bankovými subjektami ako sú Národná banka 

Slovenska, VÚB a Slovenská sporiteľňa, ktoré nám podávajú aktuálne informácie o finančnom trhu 

či zavedení eura formou rôznych besied, prednášok či súťaží. 

Spolupráca so športovým zväzom je veľmi dobrá a aj naďalej budeme pokračovať 

v aktivitách a podujatiach  so športovými organizáciami ako je futbalový zväz, volejbalový zväz 

a mnoho ďalších. 

1.8  PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 

Priestory a prevádzka školy sú v súlade s prevádzkovým poriadkom vydaným riaditeľom 

školy.  Výučba prebieha spravidla v budove Gymnázia Martina Hattalu v  triedach, odborných 

učebniach, laboratóriách a športových zariadeniach. Výučbu v iných priestoroch upravujú 

vzdelávacie programy predmetov. Tieto definujú tiež minimálne a optimálne technické a didaktické 

vybavenie predmetov. Naša škola má v súčasnosti 3 objekty : 

1. stará budova 

2. nová budova  

3. telocvičňa 

V týchto objektoch sú odborné učebne pre jednotlivé predmety. Študenti sa počas prestávok 

premiestňujú na vyučovanie do týcho učební . Klasické triedy majú len žiaci prímy, sekundy, tercie 

a kvarty.  

Okrem toho na škole máme vlastnú výdajňu stravy (jedáleň). Študenti používajú šatňové 

skrinky, ktoré sa nachádzajú vo vestibule a na prízemí v prístavbe. Vyučujúci majú k dispozícii 23 

kabinetov, ktoré sú rozmiestnené vo všetkých hore uvedených objektoch. Všetky priestory 

využívame v čase vyučovaia i po ňom na záujmovú činnosť žiakov. 

V podkroví starej budovy pribudli 4 učebne, upravil sa školský dvor, priestory pre športovanie 

a oddych študentov . 

Čo sa týka materiálno – technických podmienok, potrebovali by sme viac nových a kvalitných 

počítačov. Materiálno – technické podmienky (MTP) pre vyučovanie jednotlivých predmetov sú na 

štandartnej úrovni v porovnaní s ostatnými školami. Aj v nasledujúcom období sa škola bude snažiť 

získať čo najviac pomôcok, ktoré pomôžu pri skvalitnení výchovno – vyučovacieho procesu. 

1.9  ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR 

Naša škola venuje veľkú pozornosť priestorom, ktoré sa nachádzajú v škole tak, aby tvorili 

vhodné priestory pre pracovný režim a odpočinok žiakov a učiteľov, aby sa rešpektovali základy 

hygieny učenia a aby boli dodržané platné normy – zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, 

čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov a primeraná veľkosť sedacieho a pracovného 

nábytku. 
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Nová budova gymnázia má vhodné estetické prostredie v triedach i na chodbách. Nástenky 

v priestoroch školy sú pravidelne obmieňané a aktualizované  pedagógmi  spolu so žiakmi. Triedy  

sa aj naďalej budú  starať o estetizáciu prostredia, aby sa žiaci i učitelia cítili príjemne a bezpečne. 

Žiaci si môžu upravovať priestor triedy podľa svojich predstáv, dodržujúc  pravidlo 

o nepoškodzovaní školského majetku. 

V starej budove sa postupne upravujú a inovujú priestory tried, chodieb či odborných učební 

tak, aby pôsobili moderne a esteticky.  

Svoje informačné tabule má aj výchovná poradkyňa, ktorá pravidelne aktualizuje dôležité 

informácie pre žiakov. Závažné oznamy o akciách školy majú svoj vymedzený priestor  na chodbe 

tak, aby boli prístupné všetkým žiakom. Školu postupne  vyzdobujeme a skrášľujeme najmä  

kvetinami , ktoré oživia tieto priestory.  

Vstupný areál vonkajšieho i vnútorného priestoru naďalej budeme upravovať tak, aby každý, 

kto príde do školy, mal príjemný pocit z prostredia, v ktorom sa nachádza. Vysádzame ozdobné 

kríky, stromy a kvety , ktoré vhodne dopĺňajú priestory školy. 

Škole aj naďalej bude záležať najmä na vytvorení príjemnej atmosféry a dobrých ľudských 

vzťahoch medzi zamestnancami školy a žiakmi. Dbať na práva a povinnosti každého, kto je členom 

našej školskej komunity . 

1.10 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

Škola dbá a stará sa o bezpečné a zdraviu vyhovujúce  podmienky v priestoroch pre 

vyučovanie. Tým, že sme škola, ktorú tvorí viacero objektov, medzi ktorými sa študenti presúvajú 

je preto potrebné dbať na zvýšenú bezpečnosť. Z toho dôvodu sú žiaci a ostatní  zamestnanci školy 

na začiatku školského roka pravidelne preškolení z bezpečnosti a ochrany zdravia. O dodržiavaní 

bezpečnosti a ochrany zdravia sú oboznámení aj rodičia na rodičovských schôdzach. Snažíme sa 

o bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky pre vyučovanie, vykonávame pravidelné kontroly 

a minimalizujeme riziká. 

Na začiatku školského roka sú žiaci poučení o bezpečnosti, ochrane zdravia a protipožiarnej 

ochrane. Zvlášť sú žiaci poučení o práci v chemickom, fyzikálnom laboratóriu , o práci v učebniach 

informatiky, v telocvični a o pobyte na školskom ihrisku. Zásady bezpečnosti sú zakotvené aj vo 

vnútornom poriadku školy. Škola má vypracovaný systém evidencie porúch a kontroly ich 

odstránenia. Každoročne zabezpečujeme v spolupráci s rodičovskou radou úrazové poistenie pre 

všetkých žiakov. 

Škola venuje veľkú pozornosť dodržiavaniu predpisov a pravidiel pri bezpečnosti práce, 

protipožiarnych opatrení a používaní elektrických zariadení. Jednotliví zamestnanci absolvujú 

pravidelné školenia a sú informovaní o aktuálnych predpisoch. Nedostatky, ktoré boli zistené pri 

pravidelných revíziách sa vždy  odstraňujú v stanovenom termíne. 

Škola bude prísne dbať na dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných 

škodlivých látok v škole a okolí. Bude dbať na označovaní všetkých nebezpečných predmetov 

nachádzajúcich sa v priestoroch školy. Aj naďalej bude zabezpečovať vhodný stravovací a pitný 

režim žiakov i svojich zamestnancov podľa vekových a individuálnych potrieb. Budeme pravidelne 

dopĺňať lekárničku a zabezpečíme, aby bola dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského 

hľadiska. 

Vedenie školy doporučuje svojim zamestnancom, aby absolvovali preventívne zdravotné 

prehliadky.  
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II  . Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

2.1.PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY 

V súvislosti s premenou tradičnej školy na modernú v rámci pedagogických princípov školy 

chceme: 

 Podporovať  zmysluplné učenie a kritické myslenie žiakov 

 Poskytnúť kvalitné vzdelávanie pre pokračovanie štúdia až na vysokých školách 

  Poskytovať reálnu možnosť výberu spôsobu učenia pre dosahovanie osobného 

maxima 

 Umožňovať a rozvíjať otvorenú partnerskú komunikáciu 

 Podporovať výchovu k hodnotám , k dodržiavaniu etických a ľudských princípov 

 Rozvíjať spoluprácu a akceptáciu rôznorodosti 

 Naučiť žiakov pracovať tímovo, komunikovať medzi sebou , vzájomne sa rešpektovať 

 Podnecovať žiakov k ich tvorivosti a iniciatíve pri získavaní nových informácií 

 Dosiahnuť, aby každý žiak v škole zažil úspech 

 Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT, financií 

Základnou prioritou školy je , aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti a aby ich 

vedeli správne využiť počas štúdia na našom gymnáziu, ale aj neskôr v ďalšom štúdiu či v praxi. 

Dôležité je tiež, aby rozvíjali kľúčové spôsobilosti , aby boli komunikatívni, flexibilní a tvoriví. 

Škole záleží na tom, aby žiaci vedeli vyhľadávať informácie, aby  ich vedeli využiť v svoj 

prospech, aby vedeli s nimi správne pracovať  a aby prostredníctvom získaných informácií  

obohacovali svoj duševný a vedomostný potenciál. 

Ak sa chceme stať dobrými Európanmi , je potrebné poznávať krajiny Európy, spoznávať 

kultúru, jazyk či dejiny európskych štátov. Preto aj naďalej budeme podporovať družobné vzťahy so 

školami v zahraničí, s ktorými máme dlhoročnú spoluprácu a budeme hľadať aj ďalšie možnosti . 

Pripravujeme našich žiakov pre život tak, aby boli rozhľadení, vytrvalí a schopní kooperovať 

a pracovať v tíme, aby  mali seba motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu. 

V súčasnej dobe je dôležité, aby sme pripravili žiakov, ktorí získajú kvalitné zručnosti 

v oblasti IKT, aby boli informovaní o najnovších poznatkoch v tejto oblasti a aby ich vedeli 

aplikovať v praxi. pracovať, navzájom sa rešpektovať. Chceme, aby sa žiaci i pedagógovia v škole 

cítili dobre, aby sa navzájom spoznávali, aby neboli ľahostajní voči problémom druhých. 

V spolupráci s rodičmi vyvíjame snahu vychovať z našich žiakov ľudí pracovitých, 

zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných. Posilňujeme úlohu a vážnosť učiteľa, zvyšujeme 

motiváciu pedagogického zboru,  dbáme o profesijný i odborný rast každého učiteľa. Škola  bude 

podporovať záujem učiteľov o ďalšie odborné školenia, získavanie kvalifikačných skúšok, 

zapojenia do výskumov, umožní im zahraničné pobyty a bude aj ďalej podporovať zapojenie 

učiteľov do rôznych foriem vzdelávania. Chceme, aby absolvent našej školy bol zrelý a samostatný 

mladý človek s jasne vyprofilovaným rebríčkom hodnôt, na vrchole ktorých stojí humanizmus, 

tolerancia, priateľstvo, láska, úcta k hodnotám i človeku . 

2.2. ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA  

Škola sa profiluje ako škola v plnej miere využívajúca vzdelávací model: osemročné štúdium 

s posilnením výučby informatiky. V tomto modeli poskytuje všeobecné vzdelanie v rozsahu 
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všeobecnej zložky profilu absolventa, kde si buduje imidž školy garantujúcej kvalitné jazykové 

vzdelanie, ekologické cítenie a hlbokú úctou k vlastným tradíciám a vlasti, kvalitné vzdelanie 

v oblasti informatiky, prírodovedných predmetov, s cieľom s úspechom zvládnuť množstvo 

informácií v oblasti vedy a techniky. V špecifickej individuálnej časti vzdelávania spája právo žiaka 

na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty s rozumnou profesijnou orientáciou s cieľom dosiahnuť 

vysokú úroveň naplnenia špecifickej zložky profilu absolventa. 

Žiak si volí svoju vzdelávaciu cestu z ponuky školy. Ponuka školy vychádza zo záujmu 

žiakov a je determinovaná finančnými a organizačnými možnosťami školy. 

Po absolvovaní školského vzdelávacieho programu dosiahne žiak stupeň vzdelania na úrovni  

ISCED 2 A a môže pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 3A  - vyššie sekundárne vzdelávanie – 

úplne (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie . 

2.3. PROFIL ABSOLVENTA 

Profil absolventa Gymnázia Martina Hattalu vychádza z profilu absolventa gymnaziálneho 

vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu.  Podľa neho má žiak na úrovni svojich 

možností rozvinuté tieto kľúčové spôsobilosti: 

1. spôsobilosť (kompetencia )k celoživotnému učeniu sa 

1.1. dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a 

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

1.2. dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať,  

1.3. uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja,  

1.4. kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti 

2.  sociálne  komunikačné spôsobilosti (kompetencie ) 

2.1. dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a 

vyjadrovaní informácií rôzneho typu, jeho ústny a písomný prejav je adekvátny 

situácii a účelu uplatnenia, 

2.2. efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

2.3. vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace  

2.4. dokáže veku  primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch 

3.  spôsobilosť (kompetencia ) riešiť problémy   

3.1. uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom 

a tvorivom myslení, 

3.2. je otvorený získavaniu a  využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje 

argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov 

4. spôsobilosti (kompetencie ) občianske 

4.1. uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

4.2. vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny 

4.3. uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k 

svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, 

4.4. je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti,  

4.5. zainteresovane sleduje a posudzuje  udalosti a vývoj verejného života, zaujíma 



Školský vzdelávací program ISCED 2A Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej 

 

 

15 

k nim      stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť  kvality životného prostredia 

5. spôsobilosti (kompetencie )sociálne a personálne 

5.1. reflektuje vlastnú identitu,   buduje si vlastnú  samostatnosť/nezávislosť ako člen 

celku, 

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

reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami, 

5.3. efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných  cieľov, 

5.4. dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a  uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch 

6. spôsobilosti ( kompetencie ) pracovné 

6.1. dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy 

6.2. je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 

7.  spôsobilosti ( kompetencie ) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry   

7.1. dokáže sa vyjadrovať na strednom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  umenia, 

7.2. dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 

vyjadrovacie prostriedky, 

7.3. uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote 

celej spoločnosti, 

7.4. cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície, 

7.5. pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

7.6. správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,  

7.7. je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

8. spôsobilosti ( kompetencie ) uplatňovať základy matematického myslenia   a 

základné schopnosti   poznávania  v oblasti vedy a techniky 

8.1. používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných  

situáciách  

8.2. používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

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

8.3. používa základy  prírodovednej gramotnosti, ktorá  mu umožní robiť prírodovedne 

podložené úsudky a vie použiť získané operačné vedomosti  na úspešné riešenie 

problémov 

9. spôsobilosti ( kompetencie ) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

9.1. kriticky používa technológie informačnej spoločnosti pri vyučovaní a učení sa, vo 

voľnom čase a na komunikáciu (používa počítač na získavanie, posudzovanie, 

ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť 

v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu), rozumie a používa 

primerane zložité postupy a algoritmy 

9.2. uvedomuje  si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

9.3. rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu 

a inej digitálnej komunikácie 

10. spôsobilosti ( kompetencie ) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti   

10.1. schopnosť inovovať  zaužívané postupy pri riešení úloh 
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Tento profil absolventa tvorí základ všeobecnej zložky profilu absolventa. Spôsobilosti v 

ňom formulované tvoria základ učebných osnov predmetov a ďalšieho pedagogického plánovania. 

Absolvent  nižšieho  sekundárneho vzdelávania ISCED 2A pokračuje  v štúdiu  na  našom  

8-ročnom gymnáziu a končí štúdium úspešne vykonanou maturitnou skúškou .V prípade, že žiak 

nemá záujem o ďalšie gymnaziálne štúdium je mu umožnené prestúpiť na štúdium iného druhu ( 

týka sa to hlavne žiakov, ktorí nedosahujú v štúdiu dostatočné študijné výsledky, poprípade sa ich 

predstava o ďalšom štúdiu zmenila ) .  

2. 4. PEDAGOGICKÉ  STRATÉGIE 

Prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní je premyslený výber, logické 

usporiadanie a kombinovanie metód a jednotlivých foriem práce. Metódy a formy vyučovania 

vychádzajú z princípov: 

 profesionality a slobody učiteľa pri výbere výchovno-vzdelávacích metód 

 preferencie aktívneho učenia sa 

 cieľavedomého rozvíjania všetkých poznávacích funkcií 

 intenzifikácie vzdelávania využívaním medzi predmetových vzťahov, blokových foriem 

práce a iných synergických prístupov implementácie princípov komplexného riadenia 

kvality do výchovno-vzdelávacieho procesu . 

Konkrétne metódy a formy sa plánujú od úrovne učebných osnov nadol. Vo všetkých 

vyučovacích predmetoch sa snažíme využívať vhodný výber vyučovacích metód – výber je 

ponechávaný na jednotlivých vyučujúcich. Ich snahou je správnym výberom metód zabezpečiť 

dosiahnutie cieľov vo vyučovacích predmetoch  . Preto pedagogické stratégie sú súčasťou učebných 

osnov jednotlivých predmetov. V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov 

tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Podporujeme výučbu pomocou 

didaktickej techniky, semináre, diskusie, projekty samostatné ale aj tímové, prezentáciu a obhajobu 

výstupov, praktickú výučbu v prírodovedných predmetoch. Využívame IKT vo vyučovaní, zapojili 

sme sa do projektov v oblasti informatiky, environmentalistiky, vedy a techniky. 

Osobnostný a sociálny rozvoj chceme realizovať aj individuálnou prácou hlavne triednych 

učiteľov, vyučujúcich všetkých učebných predmetov a spoluprácou s výchovným poradcom 

a pracovníkmi psychologickej poradne. 

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na všetky dostupné formy boja za 

spolupráce s príslušníkmi polície, koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich. 

Našim cieľom je dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými 

formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do 

maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé 

zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním pre učiteľov je potreba orientácie na pozitívne hodnotenie 

žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 

2.5. ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní 

vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce  potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny 

prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou 
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potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo 

výchove a vzdelávaní pre  žiaka. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo 

zdravotného znevýhodnenia alebo nadania, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup 

k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa 

vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami je spravidla: 

 žiak  so zdravotným znevýhodnením, t. j. žiak so zdravotným postihnutím   

 žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 žiak s nadaním. 

Základné podmienky integrovaného vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením  

Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť 

špeciálne podmienky na vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a 

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

podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu.  

Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva školské 

zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia. Žiak, ktorý má 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací 

program. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola spoločne so školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií. Žiak môže mať špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného 

obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý 

sa vzdeláva v bežnej triede strednej školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, 

priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym 

potrebám. Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť 

systematickú spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Podľa 

potreby môže škola spolupracovať aj so špeciálnou školou . 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede strednej 

školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych 

výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Základné podmienky vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je prostredníctvom eliminácie 

alebo odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (napr. komunikačné 

schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie), dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností. Na našej 

škole sa budeme snažiť vytvoriť podmienky pre úspešné vzdelávanie na základe ich potrieb. 

2.6. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM 

Vzdelávacie oblasti dopĺňajú prierezové témy, ktoré sa uplatnia vo vzdelávacích oblastiach 

jednotlivých vyučovacích predmetoch podľa prílohy č. 8. Každý vyučovací predmet má vo svojich 

učebných osnovách a tematických výchovno-vzdelávacích plánoch začlenené jednotlivé prierezové 

témy. 
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III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém hodnotenia kvality sa zameriava na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy 

3.1 HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRÁCE ŽIAKOV  

Žiak má právo 

a) vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

b) dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

c) na objektívne hodnotenie.  

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytovať žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy, aké sú jeho pokroky.  Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 

vychádzame z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu –  Metodický pokyn č. 

21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl .  

Prospech žiaka vyučujúci jednotlivých predmetov hodnotia týmito stupňami : 

a) výborný – 1 

b) chválitebný – 2 

c) dobrý – 3 

d) dostatočný – 4 

e) nedostatočný – 5 . 

Každému hodnoteniu musí predchádzať jasné a zrozumiteľné zoznámenie žiaka s cieľmi 

vzdelávania a k nim prislúchajúce kritériá hodnotenia. Žiak má právo vedieť, akým spôsobom a 

podľa akých pravidiel bude v určitej fáze vzdelávacieho procesu hodnotený. Pri hodnotení sa 

uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia 

komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské 

práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho 

podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie 

žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných 

učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali 

žiakov na úspešných a neúspešných.   

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Hodnotenie 

a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížená na základe 

správania žiaka. 
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Základné východiská pre hodnotenie a klasifikáciu 

Slovné hodnotenie na rozdiel od bežnej klasifikácie známkami, umožňuje predovšetkým 

podať žiakovi spätnú väzbu o dosiahnutí vlastného pokroku pri osvojovaní si konkrétnych 

vedomostí, zručností a návykov, bez porovnávania s ostatnými žiakmi.  

Pri známkovaní staviame na povzbudení, ocenení a pozitívnej motivácii. Prajeme si, aby 

naši žiaci sa učili nie pod hrozbou zlých známok, ale s vedomím zmysluplnosti získavaných 

vedomostí.  

Súčasťou hodnotenia je aj sebahodnotenie  žiakov, ich snaha a schopnosť posúdiť nielen 

svoju prácu, ale aj vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. 

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia je vzájomné hodnotenie medzi žiakmi. Je dôležité učiť 

žiakov kriticky a objektívne posúdiť nielen svoj výkon, ale aj výkon druhých. K tomu je 

nevyhnutné mať dopredu dané kritériá pre hodnotenie – najlepšie spoločne vytvorené žiakmi a 

vyučujúcimi.  

Hodnotenie prospechu a správania sa riadi týmito zásadami 

 Byť otvorený voči žiakom a rodičom, stanoviť a vysvetliť im jasné kritériá pre 

hodnotenie.  

 Umožniť žiakom zúčastňovať sa na hodnotiacom procese.  

 Hodnotiť individuálny pokrok bez porovnávania s ostatnými. 

A) Základné pravidlá pre klasifikáciu 

 Klasifikujeme len prebraté a precvičené učivo.  

Žiaci majú možnosť a dostatok času k  naučeniu sa, precvičeniu a zažitia učiva. 

 Učiteľ vyvážene hodnotí a premieta do klasifikácie a hodnotenia: vedomosti, ručnosti, 

postup, prácu s informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosť žiaka.  

 Pri klasifikácii používa učiteľ päť klasifikačných stupňov. 

 Všetky písomné práce sú včas oznámené, aby žiaci mali dostatok času sa na ne 

pripraviť.  

 Tradičné ústne skúšanie pri tabuli je nahradené efektívnejšími spôsobmi zisťovania 

vedomostí a zručností žiakov.  

 Významným prvkom procesu učenia sa je práca s chybou. Žiaci majú právo robiť chyby 

– uvedomenie si chyby je príležitosťou naučiť sa to lepšie.  

B) Základné pravidlá pre slovné hodnotenie 

 Hodnotenie je prvotne zamerané na poskytovanie spätnej väzby o priebehu a 

výsledkoch činností žiaka. Žiak dostáva informácie tiež o tom, akým spôsobom môže 

dosiahnuť lepšie výsledky v problémových oblastiach.  

 Učiteľ hodnotí osobný pokrok žiaka, porovnáva aktuálny výkon s predchádzajúcimi 

výsledkami jeho práce.  

  Hodnotenie je vždy adresné a osobne sa obracia k tomu, komu je určené –  k žiakovi. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  
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3.2 HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Táto povinnosť vyplýva z § 52 zákona č. 317/2009  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

HODNOTENIE PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA 

§ 52 

(1) Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej 

činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov hodnotí 

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca 

priebežne a na konci adaptačného obdobia, 

b) priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka. 

(2) O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. 

(3) Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na 

a) rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania, 

b) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania, 

c)  odmeňovanie.  

(4) Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov v pracovnom 

poriadku.  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov z dlhodobého hľadiska má veľký význam pre 

školu,  pre riaditeľa,  ale aj pre hodnoteného zamestnanca. 

Aby sa hodnotenie zamestnancov stalo efektívnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov, musí 

sa naň riaditeľ školy zodpovedne pripraviť a následne dodržiavať všetky stanovené postupy.  

Osobitne sa sústreďuje na hodnotenie začínajúceho pedagogického zamestnanca.  

Pri hodnotení pedagogických zamestnancov sa zvažuje plnenie základnej stratégie 

súčasného školstva - moderné humanistické vyučovanie orientované na žiaka.  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je posúdenie ich kompetencií, pracovného 

správania, prístupu k práci a výsledkov práce. Cieľom je  vyhodnotiť výsledky, kvalitu a náročnosť 

výkonu pedagogickej činnosti, mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií, teda 

celkový pracovný výkon s dôrazom na úspechy, pokrok a zotrvávajúce či novovzniknuté problémy. 

Pomenovaním silných a slabých stránok zamestnanca ho vedieme k sebareflexii, efektívnejšiemu 

pracovnému výkonu, k plánovaniu vlastného rozvoja v súlade s jeho očakávaniami a potrebami 

školy.  

V praxi  riaditeľ používa rôzne typy pozorovania hodnotenia výkonu pedagogického 

zamestnanca: 

 Priebežné hodnotenie práce - Ide o najbežnejšiu podobu hodnotenia, ktorá sa odohráva 

na pracovisku takmer denne. Riaditeľ adresuje pedagogickým zamestnancom svoje 

pripomienky k spôsobu vykonávania ich práce.  

 Vyhodnotenie výsledkov úloh - Pri dokončení dlhodobých úloh či, naopak, 

nedodržaní termínu hodnotí riaditeľ činnosť zúčastnených pedagogických 

zamestnancov. Je dôležité uvedomiť si, že hodnotiť je nutné bezprostredne po výkone.  
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  Finančné ohodnotenie - Riaditeľ pravidelne určuje na základe výsledkov 

predchádzajúcich dvoch hodnotení pohyblivú zložku mzdy (platu) pedagogického 

zamestnanca. (tzv. osobný príplatok) 

 Systematické hodnotenie dlhodobých výsledkov - Systematické hodnotenie sa 

realizuje v ročných intervaloch. Je často spojené s hodnotiacim  rozhovorom, v 

ktorom riaditeľ diskutuje s pedagogickým  zamestnancom o jeho výsledkoch, pracovných 

problémoch, potrebách a rozvojových cieľoch, pričom výsledky hodnotenia 

zaznamenáva. 

 Hodnotenie v 360˚ - Pri hodnotení v 360˚ je pedagogický zamestnanec hodnotený 

nielen svojím nadriadeným, ale aj svojimi kolegami. Hodnotenie kolegov zostáva 

anonymné a hodnotenému sa dostáva do rúk len celkový výsledok. Zmyslom je získať 

čo najobjektívnejšiu spätnú väzbu a podnietiť kolektív  školy na efektívnu tímovú 

prácu v snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky v prospech  školy. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení.  

Body sa budú prideľovať  (od 0 po 3) na základe:  

 Hodnotiaceho rozhovoru, 

 Pozorovania (hospitácie), 

 Výsledkov žiakov, ktorých pedagogický zamestnanec (učiteľ) vyučuje  (prospech, 

žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz , úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 

stupeň školy a pod.)  

 Sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

 Plnenie priorít za dané obdobie, 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania (tvorba 

učebných pomôcok, mimoškolská činnosť a pod.), 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“), 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi a rodičmi. 

 Hodnotenia pedagogických zamestnancov  manažmentom (vedením) školy.  

Hodnotený zamestnanec je oboznámený s pravidlami hodnotenia.  

Hodnotiaci rozhovor. 

Na hodnotiaci rozhovor si pedagogický zamestnanec pripraví sebahodnotenie, návrhy 

svojich pracovných a rozvojových cieľov. Rozhovoru predchádza vyplnenie Dotazníka na 

sebareflexiu (príloha č.1) – pedagogický zamestnanec podľa neho vidí, ktoré oblasti sa budú 

hodnotiť, má možnosť vopred si pripraviť a zhromaždiť potrebné podklady, výsledky, argumenty 

a na rozhovor sa dobre pripraviť.   

Priestor na vyjadrenie hodnoteného a hodnotiteľa  počas hodnotiaceho rozhovoru je v 

časovom pomere 80-70% : 20-30% v prospech hodnoteného. Najskôr hodnotený zamestnanec 

vyjadrí svoje sebahodnotenie a dosiahnutie  cieľov, vyjadrí sa, s čím bol vo svojej práci spokojný 

a s čím nie. Následne hodnotiteľ vyjadrí svoje videnie a zdôvodní svoje hodnotenie. Obe strany si 

pripravia vyplnené hodnotiace hárky, ktoré v priebehu rozhovoru komentujú a materiály, ktoré 

považujú pre hodnotenie za potrebné (viď prílohy- hodnotiace hárky ) vrátane záznamu 
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z predchádzajúceho rozhovoru. V priebehu rozhovoru zúčastnení spoločne vypĺňajú záznam, ktorý 

podpíšu obe strany. Tento sa vyhodnotí v dvoch exemplároch, z nich jeden sa založí do osobného 

spisu a druhý je určený pre zamestnanca.  

Ak zamestnanec nesúhlasí s hodnotením, uvedie to v stanovisku. Na jeho žiadosť sa 

hodnotenie opakuje v prítomnosti ďalšieho vedúceho zamestnanca.  

Obsah hodnotiaceho rozhovoru: 

Hodnotenie pracovného výkonu: (edukačný proces, kompetencie orientované na žiaka, 

postoje učiteľa).  

Pracovné správanie: (profesijné správanie, dodržiavanie noriem, sebarozvoj).  

Dohoda o ďalšom rozvoji a vzdelávaní:  ( hodnotiteľ a hodnotený sa dohodnú na 

profesijnom a odbornom rozvoji a vzdelávaní, na rozvoji kompetencii pre zlepšenie pracovného 

výkonu, ale aj pre ďalší rozvoj pracovnej kariéry). 

Bodové hodnotenie: 

Bodová stupnica                            Charakteristika hodnotenia                                   

3 Optimálna úroveň, je náročné formulovať oblasť zlepšenia 

2  obrá úroveň, je možné formulovať oblasť zlepšenia 

1 Postačujúca úroveň, je potrebné formulovať oblasť zlepšenia 

0 Nepostačujúca úroveň, je nevyhnutné formulovať oblasť zlepšenia 

 

Hodnotiace hárky 

 

Číslo prílohy:        Názov prílohy: 

1. Dotazník na sebareflexiu 

2. Záznam z pedagogického pozorovania – hospitácie 

3. Záznam z hodnotiaceho rozhovoru 

4. Písomný záznam  o hodnotení pedagogického zamestnanca 

5. Dotazník interakčného štýlu učiteľa vyplnení žiakom 

6. Kompetenčný profil učiteľa na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej 

3.3 HODNOTENIE ŠKOLY  

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o 

tom, ako zvládajú požiadavky na nich kladené. A jednak aj preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola 

dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.  

Dôraz je kladený na dve veci:  

1. konštatovanie úrovne stavu,  

2.  zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.  

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

 ciele, ktoré si škola stanovila, na ich reálnosť a stupeň dôležitosti, 

 posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe, 

 oblasti, v ktorých dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých škola dosahuje  slabšie 

výsledky, vrátane návrhov a opatrení. 

Monitorované budú: 
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 podmienky na vzdelanie, 

 spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, 

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania, 

 prostredie – klíma školy, 

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 výsledky vzdelávania, najmä vzhľadom na podmienky vzdelávania a finančných 

zdrojov 

 riadenie školy, kvalita personálnej práce, kvalita ďalšieho vzdelávania pedagogických   

pracovníkov 

Úroveň výsledkov práce školy  

Kritériom pre nás je: 

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 

 kvalita výsledkov. 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 dotazníky pre žiakov a rodičov, 

 analýza prijatých žiakov na vysokú školu, 

 analýza úspešnosti žiakov v súťažiach, olympiádach... 

 využitie testovania rôznymi inštitúciami v rámci finančných možností 

 SWOT analýza. 

Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy . Výstupom hodnotenia školy bude 

hodnotiaca správa, ktorá sa po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy stane súčasťou 

pedagogickej dokumentácie školy a bude prístupná pre všetkých záujemcov.  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach je spracovaná 

v zmysle  Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.  a Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

 

Číslo prílohy:                   Názov prílohy: 

 

     7                           Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi žiakov 

3.4. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PED. PRACOVNÍKOV 

Vzdelávanie učiteľov súvisí priamo s pracovným zaradením učiteľov. Vychádza z princípov 

celoživotného vzdelávania a pripravovaných zmien v oblasti odmeňovania. Učitelia sami majú 

záujem o zvyšovanie svojej odbornosti, využívanie nových metód vo vyučovaní , sú pripravení na 

nástup IKT vo všetkých predmetoch. 

Veľkú pozornosť venujeme vzdelávaniu začínajúcich učiteľov v procese adaptačného 

vzdelávania – vypracovaný je Projekt začínajúceho učiteľa  . 

Plán vzdelávania jednotlivých vyučujúcich je spracovaný v celoročnom pláne kontinuálneho 

vzdelávania 
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IV.   Školský  učebný plán 

Učebný plán určuje využitie hodinovej dotácie štátneho aj školského vzdelávacieho 

programu pre jednotlivé vzdelávacie oblasti a predmety a tiež určuje formy výchovy a vzdelávania 

v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a predmetoch. V učebnom pláne sú rozlíšené predmety a 

hodiny zabezpečujúce štátny vzdelávací program a predmety a hodiny ktoré ponúka škola. 

 4.1 . VZDELÁVACIE  OBLASTI 

Vzdelávacie oblasti sú určené štátnym vzdelávacím programom a tvoria ich predmety 

určené štátnym vzdelávacím programom alebo školou.  

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY URČENÉ ŠTÁTNYM VZDELÁVACÍM PROGRAMOM 

 
 
JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

PRVÝ CUDZÍ JAZYK 

DRUHÝ CUDZÍ JAZYK 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA FYZIKA  

CHÉMIA  

BIOLÓGIA  

 
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

DEJEPIS  

GEOGRAFIA  

OBČIANSKA NÁUKA  

 
ČLOVEK A HODNOTY 

ETICKÁ VÝCHOVA  

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

UMENIE A KULTÚRA UMENIE A KULTÚRA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ  A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA  

 4.2. DĹŽKA ŠTÚDIA A FORMY ŠTÚDIA 

Štúdium trvá osem rokov – prima- kvarta   - ISCED 2A 

kvinta – oktáva  - ISCED 3A 

 Škola poskytuje vzdelávanie v dennom štúdiu. Denné štúdium sa zabezpečuje celodenným 

štúdiom. 
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4.3. UČEBNÝ  PLÁN 

Učebný plán je podľa pokynov ministerstva školstva k 1. septembru 2011. V tomto 

školskom roku sa podľa neho vzdelávajú triedy:  Tercia, Kvarta a Septima. 

Učebný plán pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským, 

s rozšíreným vyučovaním informatiky 

VZDELÁVACIA OBLASŤ  PREDMET/ROČNÍK  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

SPOLU  

Jazyk a komunikácia  Slov. jazyk a  literatúra 4 4 5 5 3 3 3 3 30 

prvý cudzí jazyk 
 
 
 

3 3 3 3 4 4 4 4 28 

druhý cudzí jazyk  
 
 

1 1 1 1 2 2 2 2 12 

 70 

Človek a príroda  fyzika 
 

2 2 2 2 3 3 1 0 15 

chémia 1 1 1 2 2 2 1 0 10 

biológia  2 2 2 2 2 3 1 0 14 

 39 

Človek a spoločnosť  dejepis 1 1 1 2 2 2 2 0 11 

geografia  1 1 2 2 2 2 1 0 11 

občianska náuka  1 1 1 0 0 0 2 1 6 

 28 

Človek a hodnoty   etická /nábož. výchova   1 1 1 1 1 1 0 0 6 

psychosociálny tréning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

6 

Matematika  a práca 
s informáciami 

matematika 5 5 5 4 4 4 3 2 32 

informatika 3 3 3 3 3 3 2 1 21 

 
 

53 

Človek a svet práce technika  0 1 1 0 0 0 0 0 2 

 2 

Umenie a kultúra  výtvarná výchova  1 1 0 0 0 0 0 0 2 

hudobná výchova  1 1 0 0 0 0 0 0 2 

výchova umením 0 0  0  1 0 0 0 0 1 

umenie a kultúra 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

 9 

Zdravie a pohyb  telesná  a šp. výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 16 

SPOLU POVINNÁ ČASŤ  
29 30 30 30 31 32 25 16 223 

Voliteľné hodiny  0 0 0 0 0 0 6 14      20 

Spolu : povinná  časť + 

voliteľné hodiny  

 
29 30 30 30 31 32 31 30 243 
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Poznámky k školskému učebnému plánu  

1) Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený. 

2) Vyučovacia hodina v tomto učebnom pláne trvá 45 minút. 

3) Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba. 

4) V predmete slovenský jazyk a literatúra a matematika  sa na jednej hodine trieda delí na 

dve skupiny v každom ročníku 

5) Trieda sa delí na skupiny v predmetoch cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk v každom 

ročníku  

6) Na jednej hodine v každom ročníku sa trieda delí v predmete fyzika a biológia 

7) Predmet informatika má charakter cvičení a trieda sa delí na skupiny podľa platných 

predpisov 

8) Žiak si vyberá predmet etická výchova alebo náboženská výchova. Na vyučovaní etickej 

a náboženskej výchovy sa trieda delí podľa príslušných predpisov a odporúčaní.  

9) V predmete telesná a športová výchova sa vytvárajú skupiny podľa platných predpisov. 

Súčasťou vyučovania je Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy 

(plávanie) a zimné športy (lyžiarsky a snowbordový kurz) . 

10) Všetky vyučovacie predmety v učebnom pláne sa klasifikujú . 

4.4. UČEBNÉ OSNOVY 

Učebné osnovy obsahujú kľúčové kompetencie (spôsobilosti), tematické celky a témy na 

ktorých sa budú rozvíjať a orientačnú časovú dotáciu na ich absolvovanie, obsahový a výkonový 

štandard, spôsoby hodnotenia, zaradenie prierezových tém a učebné zdroje . Na základe inovácie 

učebných osnov boli niektoré učebné osnovy  prepracované a doplnené . Tento ŠkVP už obsahuje 

učebné osnovy predmetov kompletne pre prímu až kvartu v prílohe. 

 

4.5. VZDELÁVACÍ  PROGRAM  PREDMETU A ĎALŠIA PEDAGOGICKÁ 

DOKUMENTÁCIA 

Vzdelávací program predmetu si učiteľ ďalej rozpracuje do tematických výchovno-

vzdelávacích plánov. Táto dokumentácia je plne podriadená princípu slobody učiteľa vo výbere 

metód a princípu individuálneho tempa žiakov. Učitelia ju v priebehu roka upravujú , aby reagovala 

na skutočné napĺňanie obsahových a výkonových štandardov. 

Vzdelávací program predmetu rozpracováva učebné osnovy a obsahuje: 

 kľúčové kompetencie 

 tematické celky a témy na ktorých sa budú rozvíjať 

 orientačnú časovú dotáciu na absolvovanie tém 

 obsahový štandard 

 výkonový štandard 

 indikátory dosiahnutia štandardov 

 spôsoby hodnotenia . 

 

4.6.VZDELÁVACIE ŠTANDARDY 

Vzdelávacie štandardy sú dvojúrovňové: vzdelávacie štandardy určené štátnym vzdelávacím 
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programom a vzdelávacie štandardy určené školským vzdelávacím programom. 

Vzdelávacie štandardy sú požiadavky na výstup žiaka – obsahový a výkonový štandard. 

Obsahový štandard – minimálny obsah vzdelávania 

učivo, ktoré si osvoja všetci žiaci. 

Výkonový štandard - určuje, na akej úrovni má žiak dané minimálne učivo ovládať,  

čo má vykonať , 

je požiadavkou na výstup žiaka zo stupňa vzdelania 

4.7. METÓDY A FORMY VYUČOVANIA 

Metódy a formy vyučovania vychádzajú z princípov : 

1. profesionality a slobodnej voľby učiteľa pri výbere výchovnovzdelávacích metód 

2. preferencie aktívneho učenia sa 

3. cieľavedomého rozvíjania všetkých poznávacích  funkcií 

4. intenzifikácie vzdelávania využívaním medzipredmetových vzťahov, blokových foriem 

práce a iných sinergických prístupov 

5. implementácie princípov totálneho riadenia kvality do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

Konkrétne metódy a formy sa plánujú od úrovne učebných osnov nadol. 

4.8. ORGANIZAČNÉ  PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Celodenné vyučovanie sa začína o 7,40 h a končí 14,00 h . V prípade popoludňajšieho 

vyučovania sa vyučovanie začína o 14,15 h . Základnou organizačnou jednotkou je vyučovacia 

hodina, ktorá trvá 45 minút.  Na niektorých predmetoch sa trieda delí na skupiny podľa UP 

predmetu. 

4.9. VYUČOVACÍ  JAZYK 

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk 

Ako doplnkové a pomocné texty a materiály sa vo všetkých predmetoch môžu používať aj 

cudzojazyčné zdroje. Nedostatočná znalosť cudzieho jazyka však nesmie byť príčinou zaostávania 

v plnení vzdelávacích cieľov , ani dôvodom zhoršenej klasifikácie žiaka. 

 

Príloha č. 1:    Dotazník na sebareflexiu 

Dotazník na sebareflexiu 

Vážená kolegyňa, kolega,  

predkladáme vám dotazník na  sebareflexiu svojej výchovno-vzdelávacej práce. Cieľom dotazníka 

je ohodnotiť vaše vedomosti, zručnosti, postoje vo vzťahu k žiakom, k edukačnému procesu 

a k samému sebe.  Pravdivé a svedomité vyplnenie dotazníka vám môže pomôcť určiť oblasti, 

v ktorých by ste sa sami chceli zlepšiť. 

Pokyn pre vypĺňanie: 

     K jednotlivým otázkam priraďte vaše sebahodnotenie v rozsahu od 0 - 3, pričom 0 znamená 

nízke hodnotenie a 3 znamená najvyššie hodnotenie. 
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Čas na vyplnenie je 20 minút. 

 

Vedomosti, postoje, zručnosti 

 vo vzťahu k žiakom 

1. Viem identifikovať individuálne charakteristiky žiakov a faktory ovplyvňujúce jeho učenie 

sa? 

2. Podporujem vzájomný rešpekt medzi žiakmi? 

3. Rozvíjam spoluprácu medzi žiakmi? 

4. Poskytujem pomoc a poradenstvo žiakom? 

5. Snažím sa zaangažovať žiakov na hodnotení výsledkov ich vlastného učenia? 

6. Rešpektujem individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov? 

7. Prejavujem záujem aktívne počúvať žiakov ? 

8. Chválim žiakov, keď vidím ako napredujú, oceňujem výsledok ich práce? 

9. Podporujem personálny rozvoj žiakov (sebapoznanie, sebadôveru, sebahodnotenie, 

sebarealizáciu)? 

10. Oceňujem pozitívne prejavy v správaní žiakov? 

 

 vo vzťahu k edukácii 

11. Viem plánovať a projektovať výchovno-vzdelávací proces v súlade so štátnym a školským 

výchovno-vzdelávacím programom? 

12. Ovládam podstatu každej látky, ktorú idem učiť? 

13. Na každú hodinu jasne stanovujem ciele orientované na žiaka? 

14. Vopred si pripravím vhodný materiál, ktorý sa chystám na hodine použiť (rôzne zdroje 

informácií, učebné pomôcky a didaktickú techniku)? 

15. Vytváram priaznivú pracovnú a sociálnu klímu v triede, ktorá prispieva k rozvoju osobnosti 

žiaka? 

16. Snažím sa o aktívne zapájanie žiakov do procesu vyučovania? 

17. Vyberám metódy a formy práce s prihliadnutím na aktuálny stav a individuálne tempo 

žiakov? 

18. Využívam inovačné metódy, metódy podporujúce aktívne učenie sa žiakov? 

19. Využívam na hodinách vhodné učebné pomôcky a didaktickú techniku vrátane IKT? 

20. Som schopný/á udržať pozornosť a disciplínu v triede počas vyučovacej hodiny? 

 



Školský vzdelávací program ISCED 2A Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej 

 

 

29 

 vo vzťahu k sebe samému 

21. Poznám nové trendy v oblasti výchovy a vzdelávania? 

22. Som spokojný/á, moja práca ma baví? 

23. Dokážem sa sám riadiť? 

24. Som schopný/á prijať korigujúce a dobre mienené návrhy? 

25. Som schopný/á pracovať v tíme? 

26. Dokážem si v krátkosti zhodnotiť svoju predchádzajúcu prácu v triede počas celého dňa? 

27. Viem motivovať žiakov k poznávaniu a k učeniu? 

28. Viem efektívne komunikovať so žiakmi, kolegami a rodičmi? 

29. Viem rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov? 

30. Viem hodnotiť vlastnú pedagogickú prácu a plánovať svoj profesijný rozvoj? 
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Príloha č. 2:  Záznam z pedagogického pozorovania – hospitácie  

Záznam z pedagogického pozorovania 

Záznam č.  Vyučujúci: 

 

Pozorovateľ: 

Dátum:  

Škola: Gymnázium Martina Hattalu Trstená 

Trieda:  

Predmet:  

Téma vyučovacej hodiny:  

 

 

Hodnotenie hodiny 

 

Výber učebnej témy bol v súlade so ŠkVP áno – nie 

 

Stanovenie cieľa bolo orientované na žiaka v súlade 

s požiadavkami na vedomosti a zručnosti vzdelávacieho 

štandardu 

áno – nie 

 

 

Na hodine boli použité vyučovacie metódy: 

monologické (rozprávanie, opisovanie, vysvetľovanie, výklad, 

prednáška), 

dialogické (rozhovor, dialóg, diskusia), 

metódy písomných prác (písomné cvičenia, kompozície), 

metódy práce s učebnicou a textovým materiálom, PC 

demonštračné metódy 

praktické metódy(lab.cvičenie, nácvik pohyb.zručností a pod.) 

inovačné metódy, metódy podporujúce aktívne učenie sa 

 

Podarilo sa učiteľovi na hodine vytvoriť pozitívnu pracovnú 

atmosféru? 

áno – nie 

 

 

Učiteľ diferencoval úlohy s ohľadom na rozdielne vzdelávacie 

potreby žiakov. 

áno – nie 

 

 

Učivo bolo sprístupnené jasne a zrozumiteľne. áno – nie 

 

Na hodine boli využité učebné pomôcky a didaktická technika, 

IKT 

Konkrétne : 

 

 

áno – nie 

 

Učiteľ zaangažoval žiakov do vyučovacieho procesu (žiaci sa 

zapájali do diskusie, vedeli argumentovať a presne sa 

vyjadrovať) 

 

 

áno – nie 

Na hodine bola dobrá úroveň komunikácie : 

žiak – žiak 

učiteľ- žiak 

 

áno – nie 

áno – nie 
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Žiaci boli vedení k čítaniu s porozumením (vyhľadávanie 

údajov, práca s textom, tabuľkou, grafom, mapou...) 

Konkrétne: 

áno – nie 

 

 

 

Na hodine boli použité formy práce na rozvoj sociálnych 

zručností a postojov žiakov (skupinová práca, práca vo 

dvojiciach, vzájomná pomoc a pod.) 

áno – nie 

 

 

 

Na hodine boli  uplatnené metódy a formy hodnotenia: 

Slovné hodnotenie učebných výkonov žiakov 

Hodnotenie klasifikáciou 

 

 

áno – nie 

áno – nie 

 

Na hodine bol vytvorený priestor pre hodnotenie a 

sebahodnotenie žiakov 

áno – nie 

 

Na hodine bol  vytvorený priestor na prejavovanie hodnotových 

a emocionálnych postojov žiakov 

áno - nie 

Na hodine bola uplatnená spätná väzba áno – nie 

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie vyučovacej hodiny: 
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Autodiagnostika vyučovacej hodiny učiteľom  
 
        Príloha k záznamu z pedagogického pozorovania 

Ktoré kľúčové kompetencie žiakov ste na hodine rozvíjali? 

 

 

 

Použité učebné pomôcky: 

 

Použité učebné zdroje:  

 

Stručne popíšte, aký bol priebeh hodiny. 

 

 

 

Boli ste s priebehom hodiny spokojný? 

 

Aké boli Vaše ciele? 

 

 

 

 

Splnili ste ich? 

 

 

 

Bol podľa Vás na hodine vytvorený priestor: 

 

    Pre hodnotenie a sebahodnotenie žiakov? 

 

    Na prejavovanie hodnotových a emocionálnych postojov žiakov? 

 

    Na vzájomnú pomoc a spoluprácu žiakov? 

 

Ako bola na hodine uplatnená spätná väzba? 

 

  

Podarilo sa Vám vytvoriť pozitívnu pracovnú atmosféru? 

 

Ako hodnotíte úroveň komunikácie medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľom a žiakmi? 

 

 

Z čoho ste mali dobrý pocit? 

 

 

Čo by ste v budúcnosti urobili inak? 
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Príloha č. 3:   Záznam z hodnotiaceho rozhovoru 

  

ZÁZNAM Z HODNOTIACEHO ROZHOVORU 
 

MENO A PRIEZVISKO HODNOTENÉHO ZAMESTNANCA: ........................................................................ 

APROBÁCIA: ............................................................... HODNOTENÉ OBDOBIE: .................................... 

ZRUČNOSTI: 

 IKT: .............................................................. JAZYKY: ......................................................................... 

 INÉ: 

........................................................................................................................................................ 

 

MENO A PRIEZVISKO HODNOTITEĽA: ...................................................................................................  

PRACOVNÁ POZÍCIA: ............................................................................................................................. 

O
B

L
A

S
Ť

 

H
O

D
N

O
T
. 

K
R

IT
É

R
IA

 

INDIKÁTORY 

HODNOTENIE 

0 1 2 3 

P
R

A
C

O
V
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Ý
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Ý
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O

N
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

E
D

U
K

A
Č

N
Ý
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R

O
C

E
S
 

  vie stanoviť vzdelávacie ciele vo väzbe na učebné osnovy 
 

    

efektívne plánuje  a projektuje výučbu a riadi proces učenia sa, používa optimálne 
metódy a organizačné formy  vyučovania 

    

dodržiava didaktické zásady 

 
    

vytvára priaznivú klímu v triede (sociálnu, emocionálnu a pracovnú), je prirodzenou 
autoritou 

    

využíva zážitkové učenie, kooperatívne učenie a iné formy sociálneho učenia     

uplatňuje inovačné metódy vo vyučovaní, modernizuje výchovno-vzdelávací proces     

vie stanoviť vhodné kritériá hodnotenia a dodržiava ich, priebežne hodnotí snahu, výkon 
a osobný pokrok žiaka, zisťuje jeho postoje k učeniu, hodnotí výsledok učenia sa, hľadá 
príležitosť pre pochvalu každého žiaka, v triede zavádza pravidlá, dbá na ich 
dodržiavanie a sám ich dodržiava 

    

SÚHRNNÉ HODNOTENIE KRITÉRIA  

 

ZÁVER: 
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E
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N
A

 

Ž
IA

K
A

 vie rozpoznať schopnosti žiaka, rozvíja silné stránky žiakovej osobnosti     

vie motivovať žiakov k učeniu     

rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie     
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rozvíja u žiakov vyššiu úroveň poznávania: logické myslenie, kritické myslenie, analýzu, 
tvorivosť 

    

rozvíja personálne zručnosti žiakov: samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, 
sebaúctu 

    

rozvíja sociálne zručnosti žiakov: spoluprácu, empatiu, komunikáciu, spravodlivosť, 
vzájomný rešpekt 

    

podporuje samostatné vyjadrovanie žiakov, dáva priestor na vyjadrenie ich názoru     

je akceptovaný žiakmi, má prirodzenú autoritu     

uplatňuje individuálny prístup k žiakom – poskytuje individuálne konzultácie, 
doučovanie, podľa potreby poskytuje študijný materiál 

    

SÚHRNNÉ HODNOTENIE KRITÉRIA  

 

ZÁVER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
O
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J

E
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Č
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E
Ľ

A
 

plní si povinností vyplývajúce z náplne práce – včas a spoľahlivo     

je prínosom pre školu: propagácia, prezentácia školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi 
a inými organizáciami 

    

spracováva a realizuje projekty a programov pre školu 
 

    

organizuje mimovyučovacích aktivít – besedy, exkurzie, kultúrne programy, športové 
súťaže, výmenných pobytov 

    

získava žiakov pre mimovyučovaciu činnosť, súťaže a iné formy reprezentácie školy     

organizuje záujmovú činnosť pre žiakov 
 

    

pripravuje pre žiakov doplnkový študijný materiál  
 

    

organizuje akcie pre zamestnancov 
 

    

prispieva k estetizácii učební alebo školy 
 

    

podieľa sa na zavádzaní zmien alebo inovácii a modernizácii školy     

pozná profiláciu a zameranie školy a prispieva k jej realizácii 
 

    

SÚHRNNÉ HODNOTENIE KRITÉRIA  

 

 

ZÁVER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R A C O V N É  S P R Á V A N I E
 

P R O F E S I O N Á L N E  S P R Á V A N I E
 

zamýšľa sa nad kvalitou svojej pedagogickej práce     
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pozná svoje silné a slabé stránky     

vníma pozitívne svoje pôsobenie v škole     

vie pracovať v tíme     

efektívne komunikuje s vedením školy, žiakmi, kolegami, rodičmi a inými inštitúciami     

vie riešiť konflikty, zvláda záťažové situácie     

 je rešpektovaný kolegami i rodičmi     

je lojálny k svojej škole     

SÚHRNNÉ HODNOTENIE KRITÉRIA  

D
O

D
R

Ž
IA

V
A

N
IE

 N
O

R
IE

M
 pracuje v súlade s platnými všeobecne záväznými rezortnými predpismi     

dodržiava interné predpisy školy     

dodržiava a využíva pracovný čas     

plní si povinnosti vyplývajúce z náplne práce     

správne vedie pedagogickú dokumentáciu     

rešpektuje príkazy nadriadených     

SÚHRNNÉ HODNOTENIE KRITÉRIA  

S
E

B
A

R
O

Z
V

O
J
 

má jasné osobné i pracovné ciele     

má záujem o nové poznatky      

absolvuje niektorú z foriem kontinuálneho vzdelávania    

novozískané vedomosti uplatňuje v práci     

vyvíja publikačnú činnosť     

dokáže plánovať svoj profesijný rast  

SÚHRNNÉ HODNOTENIE KRITÉRIA  

 

 

ZÁVER: 

 

 

 

 

INDIVIDUÁLNE CIELE A ÚLOHY NA ĎALŠIE OBDOBIE: 

 

NÁVRH ROZVOJA NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE: 

 

STANOVISKO HODNOTENÉHO: 

 

 

DÁTUM: ..................... 
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Príloha č. 4:  P í s o m n ý  z á z n a m  o  hodnotení  pedagog. zamestnanca 
  

Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, 028 01  Trstená 
 

                                                 Miesto: Trstená, dátum XX.YY.DDDD 

                       Číslo:  XX/GMH-ŠKP 

 

 

P í s o m n ý   z á z n a m 

o hodnotení pedagogického/odborného zamestnanca 
 

     V súlade s § 52 zákona č. 317/2010 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pracovným 

poriadkom školy vo veci hodnotenia, Vám meno a priezvisko hodnotiteľa, funkcia 

hodnotiteľa, týmto oznamuje výsledok hodnotenia za obdobie od 01.09.20XX do 

31.08.20XX+1. 

 

 

Pedagogický zamestnanec meno a priezvisko zamestnanca, narodený................. , 

kategória PZ, zaradený do kariérovej pozície........................................................  

u zamestnávateľa Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej na základe celkového 

výsledku hodnotenia 

 

dosahuje  

 

uvedie sa slovné hodnotenie dosiahnuté v celkovom výsledku hodnotenia  
   (nevyhovujúce, čiastočne vyhovujúce, štandardné, veľmi dobré alebo mimoriadne dobré)  

výsledky pri vykonávaní pracovnej činnosti. 
 

 

 

                            meno a priezvisko hodnotiteľa 

          funkcia hodnotiteľa 
                                            (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy a pod.) 

 

Rozdeľovník: 

1x zamestnanec 

1x osobný spis zamestnanca 

1x hodnotiteľ 
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Príloha č. 5:   Dotazník interakčného štýlu učiteľa vyplnená  žiakom 
 

DOTAZNÍK INTERAKČNÉHO ŠTÝLU UČITEĽA 

 

Milý žiak/žiačka, 
    v tomto dotazníku vyjadri svoj názor na činnosť a správanie učiteľa tak, ako ho vidíš 
a vnímaš. Dotazník bude použitý na interné účely školy, preto potrebujeme, aby si učiteľa 
opísal čo najpresnejšie. 
Dotazník je anonymný,  preto doň nevpisuj svoje meno. 
Vyučovací predmet: 

Pohlavie: chlapec – dievča      Trieda: 

 V tomto dotazníku vám predložíme niekoľko výrokov o tomto učiteľovi. Pri každom 

zakrúžkujte svoj názor. 

Napríklad: 

                   Nikdy      Skôr Nie   Skôr Áno     Vždy 

Tento učiteľ sa vyjadruje jasne       0      1        2       3  

 

 Keď si myslíš, že tento učiteľ sa vyjadruje vždy jasne, zakrúžkuj 3. Keď si myslíš, že sa 

nikdy nevyjadruje jasne, zakrúžkuj 0. Podľa toho, ako často sa vyjadruje jasne, môžeš zakrúžkovať 

1 ak skôr nie často sa vyjadruje jasne, alebo 2 ak skôr áno sa vyjadruje jasne. Keď sa pomýliš, 

odpoveď prečiarkni a zakrúžkuj, to, čo platí. 

 Učiteľa hodnoť samostatne. Tvoj názor sa môže líšiť od názoru tvojich spolužiakov. 

 

  

 

Učiteľ ............................................................................ 

 

 Nikdy            0 

 Skôr   Nie      1  

 Skôr   Áno     2                                  

 Vždy              3 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Vyučuje svoj predmet s nadšením 

Keď s ním v niečom nesúhlasíme, môžeme o tom 

diskutovať 

Vyžaduje od nás bezpodmienečnú poslušnosť 

Zakrýva, maskuje keď niečo nevie 

Vie udržať Vašu pozornosť 

  0       1        2        3          

   

  0       1        2        3          

  0       1        2        3               

  0       1        2        3          

  0       1        2        3         

6 

7 

8 

9 

10 

Je ohľaduplný 

Vie o všetkom, čo sa deje v triede 

Keď chceme niečo povedať, vypočuje si nás 

Keď v triede vyvádzame, je zmätený 

U neho sa veľa naučíme 

    0       1        2        3                 

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

11 

12 

13 

Je ľahké ho rozčúliť 

Je trpezlivý 

Máva pichľavé poznámky 

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          
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14 

15 

Dokáže pochopiť naše chyby a nedostatky 

Vyzerá, akoby nevedel, čo má robiť 

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

16 

17 

18 

19 

20 

Pôsobí neisto 

Vyhráža sa nám, že nás potrestá 

Je prísny 

Keď si nedokážeme s niečím poradiť, pomôže nám 

Tvrdo známkuje 

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

21 

22 

23 

24 

25 

Myslí si, že ho podvádzame 

Myslí si, že toho málo vieme 

Keď sa nahnevá, prestane sa ovládať 

Môžeme sa naňho spoľahnúť 

Sme z neho vystrašení 

    0       1        2        3          

     0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

26 

27 

28 

29 

30 

Jeho požiadavky sú veľmi vysoké 

Je k nám priateľský 

Odpisovanie prísne trestá 

Dôverujeme mu 

Učivo jasne vysvetľuje 

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

31 

32 

33 

34 

35 

Je veľkorysý 

Má zmysel pre humor 

Je náročný 

Keď máme na vec iný názor, smieme to povedať 

Máva zlú náladu 

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

36 

37 

38 

39 

40 

Pôsobí dôveryhodne 

Usiluje sa nás pochopiť 

Býva nahnevaný 

Dokáže nás vypočuť 

Svoje sľuby dodrží 

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

41 

42 

43 

 

44 

45 

Je ľahké vyviesť ho z miery 

Ide priamo k veci 

Prijíma ospravedlnenie, keď mu uvedieme rozumné 

dôvody 

Ľahko sa nahnevá  

Správa sa povýšene 

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

     

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

    0       1        2        3          

46 Nechcem aby nás učil     0       1        2        3          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program ISCED 2A Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej 

 

 

39 

Príloha č. 6:  Kompetenčný profil učiteľa na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej  

 

 

Kompetenčný profil učiteľa na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej 

 

Kompetencia Prejav správania Indikátor prítomnosti 

kompetencie 

Učiteľ ovláda obsah ním 

vyučovaných predmetov. 

Učiteľ vypracoval Tvorivo výchovno-

vzdelávací plán predmetu v súlade so 

ŠkVP. 

Tvorivo výchovno-

vzdelávací plán učiva.  

Učiteľ vie plánovať 

a projektovať výchovno-

vzdelávací proces v súlade 

s kľúčovými 

kompetenciami žiaka 

a pedagogickou 

koncepciou školy. 

Vypracoval Tvorivo výchovno-

vzdelávací plán vyučovania predmetu. 

Vypracoval projekt učenia sa žiaka 

v tematickom celku. Rozpracoval ho na 

vyučovacie hodiny. S projektom aktívne 

pracuje. 

Tvorivo výchovno-

vzdelávací plán učiva, 

projekt učenia sa žiaka 

v tematickom celku, vo 

vyučovacej hodine, 

korigovaný projekt 

učenia sa, analýza 

plánov a projektov so 

zameraním na 

kompetencie žiaka.  

Učiteľ vie stanoviť ciele 

vyučovania orientované na 

žiaka 

Učiteľ jasne formuluje cieľ učenia sa 

žiakov orientovaný na rozvoj ich 

kompetencií. Zaangažuje žiakov na 

definovaní cieľov učenia sa. Zmysluplne 

vyberá činnosti, ktoré vedú k splneniu 

cieľov. 

Písomne formulovaný 

vzdelávací cieľ 

a kritéria jeho 

dosiahnutia žiakmi. 

Učiteľ vie vybrať 

a využívať metódy 

a formy podporujúce 

aktívne učenie sa žiakov, 

inovačné metódy a formy. 

Učiteľ vyberá adekvátne metódy 

a formy na realizáciu učebných činností 

žiakov, metódy a formy podporujúce 

aktívne učenie sa. Využíva inovačné 

metódy a formy vo vyučovacom 

procese. 

Príprava učiteľa, 

projekt vyučovacej 

hodiny. 

Učiteľ vie uplatňovať 

psychodidaktické zásady 

v procese vyučovania 

a učenia sa žiakov smerom 

k ich individuálnym 

vzdelávacím potrebám. 

Učiteľ vyberá metódy a formy práce 

s prihliadnutím na aktuálny stav, 

sociálne zloženie triedy a individuálne 

tempo žiakov. Zadáva diferencované 

úlohy. Zadáva problémové úlohy a  

úlohy vyžadujúce tvorivé riešenie.  

Úlohy a  učebné 

činnosti žiakov. 

 

Učiteľ vie hodnotiť 

priebeh vyučovania 

a výsledky učenia sa 

žiaka, jeho postoje 

k učeniu, škole a životu. 

Učiteľ podporuje hodnotenie žiakov 

navzájom a sebahodnotenie. Hodnotí 

žiakov vzhľadom na ich vývinové 

a individuálne charakteristiky. Oceňuje 

výsledky, hľadá príležitosť na pochvalu 

každého žiaka. Realizuje sebareflexiu 

procesov učenia sa. Zaangažuje žiakov 

na procese učenia sa, na hodnotení 

priebehu a výsledkov. Vytvára nástroje 

a kritéria hodnotenia úspešnosti žiaka. 

Kritéria a nástroje 

hodnotenia úspešnosti 

žiaka, výsledky žiakov. 
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Učiteľ vie vytvárať 

pozitívnu klímu v triede. 

Dodržiava dohodnuté pravidlá v triede. 

Diagnostikuje klímu v triede. Navrhuje 

a vykonáva vhodnú intervenciu na 

rozvoj priaznivej klímy. Podporuje 

vzájomný rešpekt a rozvíja spoluprácu 

medzi žiakmi. Vytvára podmienky na 

podporu a pomoc žiakom. Motivuje ich 

k učeniu. Rešpektuje individuálne 

potreby žiakov a poskytuje priestor na 

žiakovu sebareguláciu. Rieši náročné 

výchovné situácie. Zapája žiakov do 

riešenia situácie, problému.  

Sformulované 

dohodnuté pravidlá 

v triede, diagnostika 

klímy v triede, príprava 

na vyučovanie 

(vytváranie podmienok, 

využitie navrhnutých 

intervencií, prejavené 

postoje učiteľa  

a správanie žiakov na 

vyučovaní, návrhy na 

riešenie výchovných 

situácií. 

Učiteľ vie vybrať, 

vytvárať a využívať 

vhodné pomôcky 

a didaktickú techniku 

vrátane IKT 

Pre úlohy a učebné činnosti žiakov 

učiteľ vhodne volí pomôcky, didaktickú 

techniku a prostriedky IKT. 

Úlohy a učebné 

činnosti žiakov, vlastné 

didaktické prostriedky. 

Učiteľ vie efektívne 

komunikovať so žiakmi 

a s rodičmi žiaka 

Učiteľ so žiakmi a rodičmi komunikuje 

vhodne, primerane situácii. Prejavuje 

záujem o žiakov, poskytuje pomoc 

a poradenstvo pri riešení ich problémov. 

Rodičov informuje o pokrokoch 

i nedostatkoch v učení a správaní žiaka, 

spoločne s nimi  hľadá východiská 

a možnosti nápravy. 

Spätná väzba od 

rodičov, záznamy 

z rozhovorov s rodičmi, 

záznamy z rozhovorov 

so žiakmi. 

Učiteľ vie pozitívne 

ovplyvňovať personálny 

a sociálny rozvoj žiaka. 

Učiteľ vytvára priestor na 

sebahodnotenie žiakov, povzbudzuje ich 

k napredovaniu v učení, oceňuje ich 

výkon, buduje ich sebadôveru 

a sebaúctu. Zadáva úlohy vyžadujúce 

vzájomnú pomoc a spoluprácu. 

Podporuje vzájomnú úctu, dôveru, 

uznanie, empatiu, otvorenosť, rešpekt a 

toleranciu. 

Výsledky spätnej väzby 

od žiakov, záznamy 

o komunikácii učiteľa 

so žiakmi a rodičmi, 

produkty učebnej 

činnosti žiakov, úlohy 

a učebné činnosti, 

zvolené vzdelávacie 

metódy. 

Učiteľ vie reflektovať 

a hodnotiť vlastnú 

pedagogickú činnosť, 

stanoviť si ciele 

profesijného rozvoja na 

základe vlastných 

vzdelávacích potrieb 

a potrieb školy. 

Učiteľ pozná svoje osobné dispozície 

a hodnoty. Využíva ich v pedagogickej 

práci. Analyzuje vlastnú výchovno- 

vzdelávaciu činnosť za školský rok. 

Stanoví ciele profesijného rozvoja 

a vypracuje návrh plánu osobného 

a profesijného rozvoja. Pozná trendy 

vývoja spoločnosti a trendy v oblasti 

výchovy a vzdelávania. V profesijnom 

rozvoji využíva informačno – 

komunikačné technológie a cudzí jazyk. 

Výsledky hodnotiaceho 

rozhovoru, 

autodiagnostika 

učiteľa, plán osobného 

a profesijného rozvoja, 

prezentácia využitia 

inovácií v edukačnom 

procese. 
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Príloha č. 7:   Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi žiakov 

 

DOTAZNÍK NA HODNOTENIE KVALITY ŠKOLY RODIČMI ŽIAKOV 
Vážení rodičia, 

    Dovoľujeme si vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť vaše názory na kvalitu 

školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Našim cieľom je vytvoriť, čo najpriaznivejšie podmienky pre 

výchovu a vzdelávanie Vašich detí, a to nie je možné bez rešpektovania Vašich názorov. 

    Dotazník vyplňte preto prosím zodpovedne, čestne, úprimne a svedomito, aby ste vyjadrili len 

svoje vlastné názory. Dotazník je anonymný, jeho vypĺňanie dobrovoľné a jeho výsledky  budú 

využité iba na skvalitnenie práce školy. Vaše odpovede v žiadnom prípade nezneužijeme vo Váš 

neprospech. 

V dotazníku zakrúžkujte tie odpovede, s ktorými súhlasíte. 

        Ďakujeme Vám za spoluprácu. 

                    Riaditeľstvo školy 

 

Uvádzame niekoľko výrokov vzťahujúcich sa na školu, do ktorej chodí Vaša dcéra (syn). 

I. Pokúste sa ohodnotiť, do akej miery súhlasíte s príslušným výrokom, a to tak, že na 

nižšie uvedenej škále 1, 2, 3, 4, 5 zaškrtnete to číslo, ktoré najlepšie vyjadruje Váš 

názor: 

1. silne súhlasím 

2. súhlasím 

3. ani súhlas, ani nesúhlas 

4. nesúhlasím 

5. silne nesúhlasím 

    

  1) Škola organizuje dostatočný počet stretnutí s rodičmi žiakov                     1      2      3      4      5

  

  2) Mám dostatok informácií  o tom, čo sa deje v škole                                       1      2      3      4      

5   

  3) Som dostatočne informovaný o tom, ako sa moje dieťa v škole správa      1      2      3      4      5 

  4) Mám dostatok informácii o prospechu môjho dieťaťa v škole.                   1      2      3      4      5               

  5) Škola ma okamžite informuje, keď moje dieťa chýba na vyučovaní.          1      2      3      4      5     

  6) Škola ma okamžite informuje, keď moje dieťa v škole niečo vyvedie        1      2      3      4      5   

  7) So školou, do ktorej chodí moje dieťa, som spokojný.                                1      2      3      4      5 

  8) Na škole je dostatočný počet záujmových krúžkov pre žiakov                   1      2      3      4      5 

  

9) Na škole učia dobrí učitelia.                                             1      2      3      4      5    

10) Škola má veľmi dobré meno                                                   1      2      3      4      5  

11) Škola má veľmi dobré materiálne vybavenie                     1      2      3      4      5 

12) Moje dieťa chodí do školy rado                                              1      2      3      4      5  

13) Žiaci opúšťajú školu dobre pripravení                                1      2       3      4      5  

14) S kvalitou školy som spokojný (spokojná)                            1      2       3      4      5  
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Príloha č. 8:   Prierezové témy 
 

 

Povinnosťou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez 

vzdelávaciu oblasť. Na našej škole ich budeme realizovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho 

obsahu oblasti vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov. 

Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania  zaraďuje Štátny vzdelávací program prierezové 

témy : 

Multikultúrna výchova 

Mediálna výchova 

Osobný a sociálny rozvoj 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Ochrana života a zdravia 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Stručná charakteristika : 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti 

s migráciou a globalizáciou sveta sa stretávajú v škole žiaci rôznych kultúr. Predpokladáme, že sa 

čoraz viac v každodennom živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné, 

aby boli pripravení na rozdielnosť jednotlivých kultúr.  Cieľom je teda výchovné pôsobenie 

zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj schopnosti akceptovať iné kultúry ako aj na 

rozvoj medziľudskej tolerancie , spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry.   

Multikultúrnu výchovu budeme na našej škole realizovať začleníme do jednotlivých 

učebných osnov predmetov dejepis, geografia, občianska náuka, cudzie jazyky, slovenský jazyk 

a literatúra , etická a náboženská výchova : 

- slovenský jazyk a literatúra : 

PRÍMA : divadelná hra, rozhlasová hra – čítanie textu 

SEKUNDA : dobrodružstvo v literatúre, detektívka v literatúre 

                       Robinsonáda, scenár, svetová literatúra 
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- anglický jazyk : 

PRÍMA , SEKUNDA, TERCIA ,KVARTA : moja krajina , krajiny hovoriace anglicky 

                                                      rodina a spoločnosť , multikultúrna spoločnosť 

    doprava, cestovanie, strava- svet a doma 

                                                príroda , rastliny, živočíchy- doma a svet 

                                                vzdelanie u nás a v cudzine 

- nemecký jazyk : 

PRÍMA,SEKUNDA,KVARTA :     moja krajina , krajiny hovoriace nemecky 

 

- španielsky jazyk: 

PRÍMA,SEKUNDA ,TERCIA:  internacionálne slová, počítanie, cudzie slová , španielske mená 

                                                    krajiny hovoriace španielsky 

                                                    predstav sa – národnosti a krajiny    

                                                    moja trieda, moja škola 

- matematika : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA: pomocou vhodne zvolených slovných úloh 

v jednotlivých tematických celkoch viesť žiakov k poznávaniu iných kultúr, histórie, zvykov, 

tradícií, rešpektovať všetky svetové kultúry ako rovnocenné, spolupracovať a zároveň 

akceptovať kultúrnu rozmanitosť nášho sveta . Rozvíjať toleranciu, rešpekt a prosociálne 

správanie . 

- informatika : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA:  pri získavaní informácii pomocou INTERNETU 

vedieme žiakov k tomu, aby poznávali iné kultúry, históriu, zvyky, tradície .Vedieme ich 

k tomu, aby rešpektovali iné kultúry, rozvíjame ich toleranciu, rešpekt  a sociálne správanie. 

- fyzika : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA: prírodovedné poznatky získavané žiakmi na hodinách 

fyziky sú interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. Fyzikálne 

vzdelávanie okrem iného poskytuje žiakovi možnosť získavať informácie o tom, ako súvisí 

rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky , moderných technológii a celkovo so spôsobom 

života celej spoločnosti. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické 

vplyvy na rozvoj vedy , pochopiť medzinárodnú povahu vedy, výskumu a ich vzťah s technikou. 

- chémia : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA: cieľom prierezovej témy je výchovné a vzdelávacie 
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pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných kultúr , akceptáciu kultúrnej rozmanitosti . 

Využiť pri tematickom celku Látky a chémia a v téme Chémia ako veda. Dôraz treba klásť na 

historický vývoj chémie ako vedy a hlavne na vedcov a výskumníkov, ktorí prispeli k jej 

rozvoju, na pozitívne aj negatívne kroky vo vývoji, ktoré ovplyvnili vznik  chémie ako 

samostatnej prírodovednej disciplíny . 

- biológia : 

      PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA :  poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr ,  

                                                           rozvoj  

                                                           tolerancie a konania – využiť v časti Geologické procesy  

                                                           a stavba  Zeme      
 

-  geografia : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : obyvateľstvo , história osídlovania  , migrácia 
                                                          
                                                    svetové náboženstvá  

- dejepis : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : cieľom tejto prierezovej témy zodpovedajú prakticky 

všetky tematické celky , ak úlohou je vychovávať medzikultúrne empatických členov 

spoločnosti , ktorí sú schopný porozumieť kultúrnej rôznorodnosti a vedieť ju akceptovať aj 

v oblasti vzťahov a komunikácie. 

- hudobná výchova : 

PRÍMA,SEKUNDA : piesne iných národov, ľudová slovesnosť- národná kultúra 

- výtvarná výchova : 

PRÍMA,SEKUNDA : obal na CD, Valentínka 

- telesná  a športová výchova : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : prostredníctvom družobných výmen s Jablonkou –

Poľsko 

a s Hořicami – Česko viesť študentov v pozícii aktívnych účastníkov športového podujatia alebo 

v pozícii diváka k poznávaniu iných kultúr, histórie, zvykov, tradícií, správania sa, obliekania . 

Rešpektovať kultúru iného národa ako rovnocennú, naučiť sa komunikovať s príslušníkmi iných 

kultúr, rozvíjať toleranciu a rešpekt. 

                                          

Mediálnu výchovu začleníme do učebných osnov predmetov slovenský jazyk a literatúra, 

cudzie jazyky, etická výchova, umenie a kultúra a výchova umením. Ďalšou organizačnou formou 

vyučovania bude návšteva divadelných a filmových predstavení , respektíve beseda s odborníkmi 

z mediálnej oblasti . Cieľom  je rozvinúť u žiakov mediálnu kompetenciu , aby žiaci vedeli 



Školský vzdelávací program ISCED 2A Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej 

 

 

45 

zmysluplne , kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty , aby si vedeli vytvoriť vlastný 

názor na základe prijatých informácií, objavovali v nich to hodnotné, ale aby vedeli aj eliminovať 

ich negatívne vplyvy. 

- slovenský jazyk a literatúra : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : filmová a televízna rozprávka 

                                                    používanie informácií a textových pasáží z iných mediálnych   

                                                    zdrojov 

- anglický jazyk : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : téma Zábava – filmy, časopisy, multimédiá 

- nemecký jazyk , španielsky jazyk : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : nemecká a španielska tlač, noviny a časopisy 

                                                    televízia, rádio, internet 

                                                    telenovely latinskoamerických krajín v našej televízii 

- matematika : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : vo všetkých tematických celkoch viesť žiakov ku 

zmysluplnému zaobchádzaniu s produktmi rôznych médií 

- informatika : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : vo všetkých tematických celkoch viesť študentov 

k osvojeniu si mediálnej kompetencie . Naučiť študentov interaktívne a neinteraktívne 

komunikovať , dodržiavať etiketu. Realizovať svoje výstupy , pripravovať články s prepojením 

textového a grafického editora  

- chémia : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : v predmete sa žiak naučí získavať rozličné informácie 

dostupné v tlači, literatúre , na internetovej sieti . Dôležité je, aby sa žiaci naučili informácie 

spracovávať, selektovať, triediť, spracovávať a tvorivo s nimi pracovať . Logickosť 

novovytvoreného textu je dokladom toho, akom sa žiak v danej problematike zorientoval. 

Dôraz bude kladený na schopnosť spracovať obrázky, grafy a informácie. Najčastejšie 

používaným médiom bude internet a literárne pramene. 

- fyzika : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : úspešné spracovávanie množstva informácií o vede  

                                                     a technike  ktoré sú poskytované všetkými druhmi médií 

                                                      naučiť sa selektovať, triediť a vyberať si vhodné informácie 
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- biológia :  

PRÍMA, SEKUNDA , TERCIA, KVARTA: získavanie pomocou dostupných médií informácií  

                                                      o mikroorganizmoch, ktoré spôsobujú závažné ochorenia  

                                                      človeka, zamerať sa na spôsoby šírenia nákazy, na príznaky  

                                                      ochorení, liečbu a hlavne prevenciu 

- geografia : 

PRÍMA, SEKUNDA,TERCIA ,KVARTA: získať informácie o rozdieloch v živote v meste a na  

                                                    dedine ,  pomocou dostupných médií 

                                                     triediť a spracovávať informácie o živote ľudí v Afrike,  

                                                     v Amerike, porovnávať so životom ľudí v našej vlasti 

- telesná a športová výchova : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : internet, média – TV športové prenosy , časopisy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať zážitkovou formou na vyučovacích  

hodinách vo všetkých vyučovacích predmetoch . Táto prierezová oblasť má rozvíjať ľudský 

potenciál žiakov, poskytovať základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen 

vzdelanostný rozvoj žiaka, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí , ktoré spätne 

vzdelanostný rozvoj podporujú . Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu , sebaúctu, sebadôveru 

s dôrazom na kvalitné medziľudské vzťahy , formovať u žiaka osobnostnú integritu .  

V tematických výchovno-vzdelávacích plánoch vo všetkých vyučovacích predmetoch sa 

práve táto prierezová téma najčastejšie vyskytuje – takmer pri každom tematickom celku . Ťažisko 

je vo formovaní   sebaidentity, sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a sebadôvery a rozvoj 

komunikatívnych a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre dobré medziľudské vzťahy. 

Asertívne presadzovanie svojich názorov, eliminovanie predsudkov a stereotypov v smere väčšieho 

rešpektovania a multikultúrnej tolerancie odlišných svetonázorov, postojov, hodnôt a kultúry iných 

ľudí. 

- slovenský jazyk a literatúra : 

PRÍMA :                                 permanentné čítanie ako prostriedok sebarozvoja človeka 

SEKUNDA, TERCIA :          učenie sa novým poznatkom čítaním, komunikácia o získaných  

KVARTA                                poznatkoch, tvorba vlastného systému hodnôt 

 

 

- anglický, nemecký a španielsky jazyk : 
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PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA, KVARTA : predstavenie sa, môj život, rodinný album , rodina,   

                                                     príbuzní,   môj priateľ, blízka duša 

                                                    škola, priatelia, alternatívne spôsoby vyučovania 

- matematika : 

PRÍMA,SEKUNDA, TERCIA, KVARTA :        

Vo všetkých tematických celkoch pri skupinovej aj samostatnej práci rozvíjať u žiakov 

sebapoznávanie a sebaúctu. Žiak vie posúdiť svoje schopnosti , ale aj schopnosti svojich 

spolužiakov. Vie si obhájiť svoje riešenie problému a rešpektuje názory svojich spolužiakov. Je 

zodpovedný za svoje rozhodnutia a za svoju prácu. 

- informatika : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : rozvoj komunikačných a kooperatívnych zručností, 

ktoré sú  

                                                      nevyhnutné pre dobré medziľudské vzťahy 

                                                     presadzovanie svojich názorov, ale aj tolerancia k názorom 

                                                    ostatných 

                                                    interaktívna a neinteraktívna komunikácia 

- chémia, fyzika, biológia : 

PRÍMA , SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : 

Prierezová téma má použitie vo všetkých predmetoch ktorých súčasťou sú laboratórne praktické 

cvičenia. Žiak sa učí kooperovať, rešpektovať názory svojich spolužiakov, tvorivo pracovať 

v skupine   a obhajovať svoje vlastné poznatky , rozvíja dobré medziľudské vzťahy , schopnosť 

analýzy, syntézy, abstrakcie a zovšeobecnenia .Naučí sa základom zodpovednej, presnej práce , 

pretože od kvality závisí výsledok jeho laboratórnych pozorovaní a meraní. Na laboratórnych 

cvičeniach sa treba naučiť aj bezpečnosti pri práci a schopnosti poskytnúť prvú pomoc poranenému 

spolužiakovi, naučiť sa poriadku, presnosti, precíznosti , rozvážnej a dôkladnej práci, sformuje sa 

kladný postoj ku čistote a poriadku. 

- dejepis : 

PRÍMA,SEKUNDA, TERCIA , kVARTA: prierezová téma je integrálnou súčasťou vyučovania  

                                        tohto    spoločenskovedného predmetu a je viazaná na metódy a formy. 

- občianska náuka :    

témy : moja rodina, moja škola 

- hudobná výchova : 

vplyv hudby na ľudské emócie 
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- náboženská výchova : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : Boh vedie svoj ľud – putovanie púšťou 

                                                      Výchova k láske a čistote – rodina v ktorej žijem 

                                                       Priateľstvo , sebaovládanie 

- telesná a športová výchova : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu         

                                                      (rozmýšľať o sebe ) ,  

                                                      sebapoznávanie , sebaúcta, zodpovednosť za svoje konanie  

                                                       pomáhať žiakom získavať a udržiavať svoju osobnostnú  

                                                       integritu 

                                                       pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

                                                       rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu 

                                                       téma sa realizuje pri športových činnostiach kolektívneho  

                                                      charakteru , aj pri individuálnych športových výkonoch 

 

Environmentálnu výchovu začleníme najmä do učebných osnov predmetov vzdelávacej 

oblasti Človek a príroda, ako sú predmety chémia, biológia, fyzika , ale aj geografia . Táto 

prierezová téma je naviac zabezpečovaná aj aktivitami koordinátora pre environmentálnu výchovu . 

Téma sa objavuje vo všetkých tematických celkoch v ktorých sa žiak naučí spoznávať 

negatívny vplyv rôznych chemických látok na okolité životné prostredie , spozná spôsoby ochrany 

pred škodlivými látkami , uvedomí si ako vplývajú na život organizmov , uvedomí si podstatu 

mnohých omylov v poznaní človeka. 

- anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA ,KVARTA: bývanie, moje mesto, obec 

                                                      problémy dnešného sveta 

                                                      domáci miláčikovia, zvieratá 

                                                      zostať zdravý – zdravie , vplyv životného prostredia 

- matematika : vo všetkých tematických celkoch v jednotlivých ročníkoch štúdia podporovať 

aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia vhodne zvolenými slovnými úlohami. 

Podporovať zodpovednosť žiaka za svoj vzťah k životnému prostrediu. 

  



Školský vzdelávací program ISCED 2A Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej 

 

 

49 

- informatika : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA ,KVARTA: upozorniť na environmentálnu    záťaž v tematickom  

                                                      celku  

                                                      Počítač a jeho súčasti.  

                                                      Podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného  

                                                      prostredia , posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu  

                                                      k zdravému životnému štýlu  

                                                     Naučiť študentov zaobchádzať s elektronickým odpadom 

- fyzika : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA :téma prostredníctvom osobné rozhodnutia, 

                                                     dá schopnosť  

                                                     žiakom zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym  

                                                     záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie , nová technika,  

                                                    odpady a podobne. Prierezová téma sa využije v tematických  

                                                    celkoch pojednávajúcich o energii okolo nás, o vlastnostiach  

                                                    kvapalín a plynov , o pohybe telies, o svetle a teple. 

- biológia : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : cieľom je prispieť k rozvoju žiaka tak, že – 

                                                     Dokáže vnímať okolitú prírodu a citlivo k nej pristupovať 

                                                     Pozná svoje okolie vzhľadom na organizmy, ktoré v ňom žijú,  

                                                     vzájomné vzťahy medzi organizmami, ako aj medzi  

                                                     organizmami a neživou prírodou 

                                                    Osvojí si základy problematiky ochrany a tvorby životného  

                                                    prostredia 

                                                    Žiak má úctu a obdiv ku všetkým formám života 

                                                    Ekologická etika z pohľadu žiaka 

                                                     Žiak sa oboznámi so základnými ekologickými problémami 

- chémia : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : téma sa objavuje vo všetkých tematických celkoch 

v chémii, pretože chémia je aj významný znečisťovateľ , ale aj ochranca životného prostredia. 

Bez chémie by nemohli fungovať viaceré odvetvia priemyslu , ale nemohli by sme ani 

likvidovať škodlivé a životu nebezpečné toxické odpady. Žiak sa naučí pracovať s chemickými 

látkami , naučí sa ako škodia životnému prostrediu , naučí sa s nimi zodpovedne manipulovať , 
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vytvorí si k nim dostatočný rešpekt, oboznámi sa s lokálnymi problémami životného prostredia 

v kontexte s globálnymi problémami. Žiak sám spozná, aké má on možnosti ochraňovať životné 

prostredie , aký to má význam pre jeho ďalší život ako aj pre život celej spoločnosti. Naučí sa 

spoznávať škodlivý vplyv chemických látok, na okolité prostredie , spozná spôsoby ochrany 

pred škodlivými látkami, uvedomí si ako vplývajú aj na život iných organizmov. 

Žiak spozná podstatu základných globálnych problémov – skleníkový efekt, kyslé dažde 

,znečisťovanie ovzdušia , vody, pôdy . Oboznámi sa s prácou s horľavinami, pochopí význam 

zakladania skládok . 

- technika : 

SEKUNDA, TERCIA : oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných  

                                        činností a technológií , vedie žiakov k získaniu základných  

                                        užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti  

                                       a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. 

                                       Koncepcia vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci  

                                       prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou  

                                       v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. 

- geografia : témy atmosféra, hydrosféra, globálne otepľovanie 

- náboženská výchova : Boh stvoriteľ vecí viditeľných a neviditeľných 

                                     prvé stránky Sv.písma – stvorenie sveta 

- etika : etické aspekty ochrany životného prostredia 

 

 

Finančnú gramotnosť zrealizujeme na vyučovacích hodinách biológie, matematiky, fyziky,  

občianskej náuky .Pri vyučovaní využíva učiteľ Metodiku pre zapracovanie a aplikáciu tém 

finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov. 

- biológia : 

TERCIA :  Geologické procesy – využívanie nerastných surovín 

                   Ekosystém - investovanie     

- matematika : 

PRÍMA : zaokrúhľovanie čísiel, desatinná čiarka 

                riešenie úloh s kombinatorikou 

SEKUNDA : aritmetický priemer 

TERCIA , KVARTA  : zlomky a operácie s nimi 
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                  kladné a záporné čísla 

 

 

- fyzika :  témy –energia, práca, výkon 

                         šetrenie elektrickej energie 

                         energetická náročnosť 

- občianska náuka :  témy – trhová ekonomika    

                                                peniaze v trhovej ekonomike 

                                     deti sú spotrebitelia 

 

 

Ochranu života a zdravia zrealizujeme formou účelových cvičení v jednotlivých triedach 

a na všetkých vyučovacích predmetoch. 

Ochrana života a zdravia spája spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia 

v mimoriadnych situáciách , pri pobyte v prírode  - vždy pri vzniku nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich  človeka a jeho okolie . Cieľom je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, 

v ktorom sa nachádza. Učivo sa preberá v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom : 

- riešenie mimoriadnych udalostí , civilná obrana 

- zdravotná príprava 

- pobyt a pohyb v prírode 

- záujmové technické činnosti a športy. 

Osobitnou formou vyučovania sú účelové cvičenia. Okrem spomínaných osobitných foriem 

vyučovania tejto prierezovej témy ,ďalej sa bude realizovať: 

 

- biológia : 

PRÍMA : mikroorganizmy žijúce s človekom 

                živočíchy prospešné pre človeka , živočíchy ohrozujúce človeka 

                vírusy a baktérie 

SEKUNDA : povrch tela, koža, starostlivosť 

                      svaly 

                      prvá pomoc pri popáleninách 

                      zásady zdravej výživy 

TERCIA :    zemetrasenie 
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- chémia : 

PRÍMA : učivo je zamerané na ochranu zdravia žiaka pri aktívnej práci v chemickom 

laboratóriu   .Musí dodržiavať zásady bezpečnej práce, aby neohrozil zdravie spolužiakov, ani 

zdravie svoje.  Musí sa naučiť správne zareagovať pri akomkoľvek úraze alebo ohrození zdravia 

v chemickom laboratóriu. Žiak musí zvládnuť základy prvej pomoci pri poleptaní, popálení sa . 

Ovláda čo robiť pri vzniku požiaru. 

SEKUNDA : učivo je zamerané na prácu s horľavinami a z toho vyplýva aj nutnosť zvládnuť 

základy – manipulácie s horľavinami 

                prvej pomoci pri popálení 

                likvidácie ložiska požiaru 

TERCIA,KVARTA : ochrana života a zdravia pri akejkoľvek práci v chemickom laboratóriu 

                 dodržiavanie zásad bezpečnej práce s chemikáliami 

 

- fyzika : 

PRÍMA : zásady bezpečnosti pri práci v laboratóriu fyziky 

           skúmanie vlastností pevných, kvapalných a plynných látok 

                nebezpečenstvo požiaru , nebezpečenstvo poranenia sa 

SEKUNDA : teplo , energia  - dodržiavanie predpisov pri meraní fyzikálnych veličín 

                práca v laboratóriu – ohľad na zdravie svoje , ale aj svojich spolužiakov 

TERCIA,KVARTA : práca, výkon, energia – rôzne druhy energie : ochrana životného prostredia 

 

- telesná a športová výchova : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : pripraviť každého jedinca na život v prostredí,  

                                                      v ktorom sa nachádza    

                                                      formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia  

                                                      formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti  

                                                     a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž  

                                                     v náročných životných situáciách. 

Téma je realizovaná priebežne na všetkých vyučovacích hodinách telesnej a športovej prípravy 

v rámci tematických celkov .Žiaci sú oboznámení s potrebou fyzickej činnosti pre optimálny 
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rozvoj organizmu, o nevyhnutnosti rozcvičenia sa ako prevencie proti úrazom , o správnom 

vykonávaní pohybov v jednotlivých činnostiach a o optimálnom zaťažení vzhľadom na 

individuálne možnosti jedincov. 

Pohybom a pobytom v prírode neustále poznávať prírodné prostredie 

Účelové cvičenia sa realizujú v zimnom období ( december, január ) a v letnom období ( máj, 

jún ) podľa vypracovaných pokynov.  

 

 

Dopravnú výchovu budeme realizovať  pre žiakov v priebehu školského roka na 

triednických hodinách , pričom sa pokúsime zabezpečiť účasť zdravotníkov, záchranárov 

a príslušníkov dopravnej polície. Jej úlohou je pripraviť žiakov na samostatný pohyb po cestnej 

premávke – ako chodcov, cyklistov, resp. budúcich vodičov motorových vozidiel. 

Žiaci získajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa 

v rôznych dopravných situáciách. 

- anglický jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk : 

Téma –dopravné prostriedky , mesto, cestovanie 

- fyzika : 

Riešenie úloh a príkladov v rámci tematických celkov  o rýchlosti a pohybe a o energii, sile 

a práci 

- matematika : 

vhodne zvolenými a formulovanými slovnými úlohami v ktorých precvičujeme prebrané učivo 

vo všetkých tematických celkoch 

 

Tvorbu projektu a prezentačné schopnosti začleníme do jednotlivých učebných osnov 

všetkých všeobecno-vzdelávacích  predmetov. Zameriame sa nielen na samotné využívanie IKT vo 

vyučovacom procese , ale najmä na vypestovanie zručností a spôsobilostí potrebných na 

vyhľadávanie , triedenie, spracovávanie a používanie nových poznatkov a informácií , prezentáciu 

vlastných i skupinových výstupov , rozvoj komunikačných a argumentačných schopností, tvorbu 

písomnej osobnej agendy v elektronickej podobe a prezentovanie vlastnej práce širšej verejnosti.  

 

Táto prierezová téma sa bude realizovať : 

- slovenský jazyk a literatúra : 

PRÍMA,SEKUNDA,TERCIA,KVARTA : dramatizácia a inscenácia textu 
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                                                    verbalizácia vlastného čitateľského zážitku, obhajoba svojho  

                                                    stanoviska medzi spolužiakmi v triede 

                                                   projektovanie vlastnej budúcnosti 

                                                   efektívne učenie sa 

- anglický, nemecký a španielsky jazyk : 

PRÍMA,SEKUNDA, TERCIA,KVARTA : človek a príroda – tvorba projektov a ich prezentácia 

                                               osoba a jej záľuby – tvorba projektov 

                                               naučiť sa písať prezentáciu a projekt v cudzom jazyku 

                                               naučiť sa ako vystupovať pri prezentácii 

- informatika : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA ,KVARTA : u žiakov sa rozvíjajú kompetencie tak, aby vedeli 

komunikovať, argumentovať, použiť informácie a pracovať s nimi, aby vedeli prezentovať ich 

modernými audiovizuálnymi pomôckami. Žiaci vytvoria samostatné práce a projekty, kde sa 

naučia : 

- ako získať materiály a informácie ( pozorovaním, prácou s informačnými zdrojmi – literatúra, 

internet ) 

- ako interpretovať získané informácie 

- spracovať získané informácie – triediť, pozorovať, analyzovať, hľadať rozdiely a podobnosti 

- vyvodzovať závery, riešiť úlohy, vypracovať konečnú podobu práce 

- tímovej práci , deľbe práce a kooperácii 

- prezentovať prácu, diskutovať, hodnotiť, zdôvodňovať, komunikovať 

 

- fyzika 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA ,KVARTA: v rámci prírodovedného vzdelávania chceme u 

žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým 

objektivita a pravdivosť poznania. To je možné dosiahnúť slobodnou komunikáciou a 

nezávislou kontrolou spôsobu získavania údajov alebo overovania hypotéz. 

- Pri výučbe je najväčší dôraz kladený na samostatnú prácu žiakov na aktivitách , ktoré sú 

zamerané na činnosť vedúcu ku konštrukcii nových poznatkov.Využívame na to aj také formy 

práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém, pojmových máp a práca s 

informáciami. 

Pri vypracovávaní projektov úzko spolupracujeme s vyučujúcimi informatiky 
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- biológia, chémia, geografia 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA ,KVARTA: cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že 

: 

- sám dokáže vytvoriť vlastný projekt k danej téme , k téme ktorá ho zaujala , ale aj k téme, ktorá 

mu bola pridelená 

- dokáže projekt prezentovať pred kolektívom spolužiakov 

- dokáže pracovať v skupinách , vie spracovať získané informácie do písomnej podoby aj do 

vlastného ústneho prejavu 

- vie spracovať danú tému do pracovných listov 

- dokáže nájsť, logicky usporiadať a roztriediť všetky dostupné informácie a obrázky v rôznych 

médiách 

- vedia si na danú problematiku vytvoriť vlastný názor, vedia nájsť vhodné alternatívne riešenia 

daného problému 

- vedia každé riešenie zhodnotiť z hľadiska kladov aj záporov , pozitívnych aj negatívnych 

stránok 

- téma je realizovaná na všetkých tematických celkoch v uvedených vyučovacích predmetoch 

počas celého školského roka formou prezentácie projektov vytvorených na vopred zadané témy 

- hudobná výchova : vyhľadávanie textov a informácií o skladateľoch a interpretoch pomocou 

IKT 

- výtvarná výchova : všetky druhy výstupov z jednotlivých činností na vyučovacích jednotkách 

 

          Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  - cieľom zaradenia tejto prierezovej témy 

do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva 

našich predkov. 

Vzdelávacia činnosť je zameraná na to , aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu 

a kultúru vlastnej obce, mesta- na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok : 

- môj rodný kraj 

- škola a jej okolie 

- obec, v ktorej žijem 

- príbehy rodákov mesta, obce, kraja 

- história, povesti, piesne 

- osobnosti kultúry a športu 
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- flóra, fauna 

- objavujeme Slovensko – história, kultúra, príroda 

- rodina- rodostrom , tradičné jedlá, stretnutia rodákmi 

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu 

a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra , ktorú 

vytvorili , ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti regiónu , 

spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovoumelecké výrobky regiónu , tradičné jedlá , 

vlastná remeselná tvorba, spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, tvorba zbierky 

ľudovej hudobnej kultúry , spoznávanie vlastnej kultúry a iných kultúr v oblasti ľudových 

tradícii . 

- slovenský jazyk a literatúra : 

PRÍMA : umelá balada – Zuzanka Hraškovie 

                Hviezdoslavov Kubín 

SEKUNDA : Janko Matuška , Martina Kukučín 

- občianska náuka : 

PRÍMA : obec, región, vlasť 

- výtvarná výchova : 

PRÍMA : architektúra nášho mesta 

                kraslice- výrobok ľudovej kultúry 

SEKUNDA : zátišie s ovocím, príroda a okolie 

- hudobná výchova : 

PRÍMA, SEKUNDA : rok v piesňach nášho ľudu 

- fyzika : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA ,KVARTA: pozorovanie okolia fyzikálnymi očami 

                                                      energia – rôzne formy energie – VE Orava , malé vodné  

                                                      elektrárne – Podbiel, Zuberec  

                                                      veterná energia , solárne panely 

 

 

- geografia : 

PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA ,KVARTA: prierezová téma je realizovaná priebežne 

                                                      na jednotlivých  vyučovacích celkoch 

                                                      spoločenské zvyky a tradície v jednotlivých svetadieloch 
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                                                      kultúra, umenie, veda a šport v jednotlivých štátoch 

- biológia : 

PRÍMA : huby v našom kraji 

 

Jednotlivé prierezové témy sú zapracované do tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 

ktoré sú vypracované pre všetky vyučovacie predmety. 
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Príloha č. 9:   Hodnotenie v jednotlivých predmetoch 
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Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

Školské slohové práce (1x za polrok) 

diktáty (2x za polrok) 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

28 b – 24 b = 1       0-1 ch = 1 bežné slohové práce 

písomky po tem. celkoch 

známkou  

2 x za polrok 

projekty 

prezentácie 

súťaže 

aktivita na hodinách 

 

23 b – 19 b = 2       2-3 ch = 2 

18 b – 13 b = 3       4-6 ch = 3 

12 b –   8  b = 4      7-9 ch = 4 

7 b – 0 b  = 5          10 – viac = 5 

 

Anglický 

jazyk 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

100%-90%   = 1 slohy 

testy priebežne po 

lekciách na gramatiku 

a slovnú zásobu a 

vety na preklad 

testy na posluch a čítanie 

známkou- priebežne , na 

konverzáciách po každej 

téme 

súťaže 

plagáty 

moja kniha 

eseje 

prezentácie 

89%- 76%   = 2 

75% - 56% = 3 

55%-  36%  = 4 

35% -   0% = 5 

 

Španielskyjazyk 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

100%-90%   = 1 písomky a testy priebežne 

pís. kontrola z gramatickej 

časti, slovnej zásoby 

a príp. prekladu  

slohové práce v danom 

rozsahu, opis, 

charakteristika... 

hodnotí sa známkou 

priemerne 2 x do polroka, 

dôraz na komunikáciu – 

s tým spojené aj častejšie 

hodnotenie (podľa 

potreby) 

-dobrovoľné domáce 

úlohy 

-referáty, texty pesničiek 

-projekty, miniprojekty 

-súťaže 

-aktivita na hodinách 

89%- 76%   = 2 

75% - 56% = 3 

55%-  36%  = 4 

35% -   0% = 5 
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Nemecký 

jazyk 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

100%-90%   = 1 -testy priebežne po 

lekciách 

-písomky z čiastkovej 

gramatiky a slovnej 

zásoby 

-vety na preklad 

-opisy, slohové práce 

hodnotí sa známkou 2x za 

1/2rok 

 

-projekty 

-referáty 

-písanie mailov 

-cvičenia on-line 

-súťaže 

89%- 76%   = 2 

75% - 56% = 3 

55%-  36%  = 4 

35% -   0% = 5 

 

 

Geografia 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

100%- 90%  = 1 Hodnotí sa známkou, počet 

písomných previerok 

korešponduje 

s ukončovaním 

tematických celkov 

hodnotí sa známkou  

,krátke odpovede 1-2x do 

½ roka podľa možností 

prezentácie žiakov 

projekty, referáty 

geografická olympiáda 

aktivita na hodine 

89,9%-75%  = 2 

74,9%-50%  = 3 

49,9%-30%  = 4 

29,9%- 0%   = 5 

 

Občianska 

náuka 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

Hodnotí sa známkou 1 - 5 Hodnotí sa známkou,  

po tematických celkoch, 

naj- 

menej 2x za polrok 

Hodnotí sa známkou, 

najmenej 1 – 2x za polrok 

aktivita na hodine, 

projekty, referáty Test s jednoznačnou odpoveďou: 

100% - 85% = 1 

84,9% - 70% = 2 

69,9% - 50% = 3 

49,9% - 35% = 4 

34, 9% - 0% = 5 
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Dejepis 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

Písomné práce sa hodnotia 

známkou od 1po 5 

Po tematických celkoch, 

najmenej 2x za polrok 

Hodnotenie známkou 1- 5, 

najmenej 1-2x za polrok 

Prezentácie v PowerPoint, 

referáty, postery 

test s jednoznačnou odpoveďou: 

100% - 85% = 1 

84,9% - 70% = 2 

69,9 – 50% = 3 

49,9 – 35% = 4 

34,9% - 0% = 5 

 

Informatika 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

Hodnotí sa známkou 1 - 5 Hodnotí sa známkou, 

počet písomných 

previerok korešponduje 

s ukončovaním 

tematických celkov 

Hodmotí sa známkou, 

odpovede 1-2 x do ½ 

roka podľa možností 

prezentácie žiakov 

projekty 

referáty 

aktivita na hodine 

100% - 90% = 1 

89,9% - 75% = 2 

74,9% - 50% = 3 

49,9% - 30% = 4 

29,9% - 0% = 5 

 

Matematika 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

Hodnotí sa známkou 1 - 5 Hodnotí sa známkou alebo 

bodmi, počet písomných 

previerok korešponduje 

s ukončovaním 

tematických celkov 

hodnotí sa známkou, 

jedna odpoveď do ½ roka  

 

dobrovoľné domáce úlohy 

aktivita na hodine 

referáty 

matematické súťaže 

a olympiády, 

korešpondenčné súťaže 

100% - 90% = 1 

89,9% - 75% = 2 

74,9% – 50% = 3 

49,9 – 30% = 4 

29,9% - 0% = 5 
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Fyzika 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

  test po prebratí 

uzavretého celku, 4 – 5 

testov za polrok 

  

priebežné krátke testy 

z aktuálne preberaného 

učiva 

hodnotí sa známkou 

minimálne 1x za polrok 

prezentácie v PowerPoint, 

tvorba projektov, 

prezentácie, 

aktivita na hodine, referáty 

k danej téme, vlastné 

fyzikálne pokusy 

Hodnotí sa známkou 1 - 5 

100% - 90% = 1 

89,9% - 75% = 2 

74,9% – 50% = 3 

49,9 – 30% = 4 

29,9% - 0% = 5 

 

 

 

 

 

 

 

Chémia 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

Hodnotí sa známkou 1 - 5 test po prebratí každého 

tematického celku – počet  

6 – 7 za polrok, každý test 

má individuálny počet 

bodov 

 

dve ústne odpovede za 

polrok, celkový počet 

bodov 10, stupnica ako pri 

hodnotení písomných prác 

 prezentácie na PC 

 tvorba projektov 

 referáty k danej téme 

 prezentácia vlastných 

pokusov 

100% - 90% = 1 

89,9% - 75% = 2 

74,9% – 50% = 3 

49,9 – 30% = 4 

29,9% - 0% = 5 
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Biológia 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

Hodnotí sa známkou 1 - 5 test po ukončení TC, 

podľa času a okolností, 

2-5 za polrok 

Hodnotí sa známkou, 

krátke odpovede 1-2x do 

polroka podľa možností 

 Prezentácie a projekty – 

hodnotenie podľa 

náročnosti témy, úrovne 

spracovania, 

využiteľnosti a spôsobu 

a úrovne prezentovania – 

body 

 Zručnosti žiaka 

 Účasť na súťažiach 

a mimoškolskej aktivite 

s biologickým 

zameraním 

100% - 90% = 1 

89,9% - 75% = 2 

74,9% – 50% = 3 

49,9 – 30% = 4 

29,9% - 0% = 5 
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Výtvarná 

výchova 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

 známkou priebežne za 

každú ukončenú aktivitu 

 prezentácie, výzdoba 

školy, výtvarná pomoc v 

iných PK- „DNI“ 
 

 

 

 

 

Hudobná 

výchova 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

 známkou  - priebežne 

vedomosti z oblasti 

hudobnej náuky, 

znalosť slov. a svet. 

hudobných skladateľov 

a diel 

 

známkou – poznanie 

najvýraznejších 

slovenských regiónov, ich 

piesne, tance, zvyky, 

prezentácia obľ. 

skladateľa/ skupiny, 

speváka 

slovenské 

zvykoslovie,piesne 

tvorba nástenky 

prezentácia – slov. a svet. 

populárna hudba 

účasť na súťažiach 

 

 

 

 

 

 

Etická 

výchova 

Náboženská 

výchova 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

 známkou 1x za polrok známkou  

1 x za polrok 

dobrovoľné domáce úlohy 

aktivita na hodine 

prezentácie 
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Telesná 

a športová 

výchova 

Známkovanie písomných prác a 

testov 
Písomné skúšanie Ústne skúšanie Aktivity 

 Hodnotí sa praktické 

skúšanie známkou od 1-5 

poprípade pri 

neprítomnosti študenta aj 

písomnou formou. 

Hodnotí sa známkou od 

1-5 

Zúčastňovanie sa na 

školských 

a mimoškolských 

súťažiach, aktívna pomoc 

počas súťaží  

 

 

 

 

 

 

 
 


