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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1.1. Vízia školy 

Gymnázium, SNP 607, Dobšiná od 1.9.2008 prijalo komplexný Školský 
vzdelávací program (ŠkVP), oproti minulosti to predstavuje zásadnú zmenu v obsahu 
štúdia na gymnáziu. Od 1.9.2015 je v platnosti inovovaný ŠkVP platný v školskom roku 
2016/2017 v príme, sekunde a v kvinte a sexte osemročného štúdia. 

Uznesením č. 207/2011 z 8.zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 
21.2.2011 v Košiciach došlo k zmene: vyradenie Gymnázia, SNP 607, Dobšiná 
zo siete škôl a školských zariadení SR na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KSK a následne zaradenie tejto školy do siete škôl s účinnosťou od 1.9.2011 pod 
názvom Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná s organizačnou zložkou Gymnázium, SNP 
607, Dobšiná. 

Cieľom školy bude v školskom roku 2016/2017 v praxi uplatňovať myšlienky 
školskej reformy, transformácie tradičného školstva na modernú školu. Naším 
zámerom bude, aby každý žiak bol hrdý na svoje mesto, kraj, ale i Slovensko. 

Gymnázium Dobšiná si aj do budúcna chce uchovať profiláciu, ktorú úspešne 
realizuje od roku 1995. V mikroregióne mesta Dobšiná je to  stredná škola, ktorá 
pripravuje svojich absolventov predovšetkým na štúdium na vysokých školách v 4-
ročnom a 8-ročnom štúdiu, ale absolventi školy by mali počas štúdia získajú aj 
kompetencie na zaradenia sa do pracovného procesu, hlavne v oblasti štátnej a 
verejnej správy. Na tieto účely vedenie školy využíva voliteľné (disponibilné) hodiny, 
ktorými sa posilňuje vyučovanie vybraných predmetov. Ide hlavne o cudzie jazyky a 
predmety, na ktorých študent získa kompetencie v oblasti IKT (informatika), resp. 
príbuzné predmety (matematika, fyzika) s cieľom pripravovať absolventov školy na 
technické odbory vysokoškolského štúdia. 

Gymnázium Dobšiná by malo byť centrom vzdelanosti v mikroregióne, prípadne 
aj v regióne Rožňava. Ide hlavne o praktickú aplikáciu využívania nových metód 
a foriem vo vyučovacom procese a rozvoj aplikácií IKT vo vyučovaní. Pre tento účel má 
škola dostatočne odborne fundovaných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí môžu 
byť zárukou kvalitného ďalšieho vzdelávania učiteľov ostatných škôl v mikroregióne 
prostredníctvom rôznych projektov. 

V rámci projektu ESF v rokoch 2006 – 2008 škola získala certifikáty na vedenie 
kurzov s obsahom aplikácie IKT v bežnej, aj učiteľskej praxi a na jazykové kurzy 
pre anglický a nemecký jazyk. 

Gymnázium Dobšiná si chce naďalej uchovávať dobrý kredit vo verejnosti, na 
základe kvalitnej prípravy svojich absolventov, čím by udržalo jednak vysokú úspešnosť 
v prijímaní absolventov aj na atraktívne vysoké školy (nad 90%), ale aj záujem o 
štúdium z radov absolventov základných škôl. 

Voliteľné hodiny sú k dispozícii už od prímy 8-ročného štúdia a od 1. ročníka 4-
ročného štúdia. Žiakom vyšších ročníkov (VII.A – VIII.A, III.B – IV.B) škola plne umožní, 
aby si sami zvolili svoju profiláciu formou voliteľných predmetov, pričom základným 
kritériom u žiakov by mal byť typ vysokej školy, na ktorom plánujú po absolvovaní našej 
školy študovať. 
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1.2. Veľkosť školy 

Gymnázium, SNP 607, Dobšiná má dva druhy štúdia: štvorročné a osemročné. 
V 8- ročnom štúdiu, v dôsledku zmeny legislatívy na prijímanie žiakov do prímy, 
škola v školskom roku 2009/2010 a 2010/2011 neotvorila 1. ročník v 8-ročnom štúdiu. 
V školskom roku 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 1.ročník v 4-ročnom štúdiu. 
V ostatných ročníkoch má škola v každom druhu štúdia jednu triedu, má teda spolu 7 
tried. V školskom roku 2016/2017 bude mať 86 žiakov. 
 

 
Vzdelávacie programy školy 

Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2016/2017 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu 

Študijné odbory – 
denné štúdium 

 

8- ročné štúdium 
 

74 

7902 J, 7902 5 18 10 10 12 11 13 0  
 

 

Študijné odbory – 
denné štúdium (4 triedy) 

 

4 – ročné štúdium 
 

12 

7902 J  
 

0 
 

0 
 

0 
 

12 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 Celkový počet žiakov školy 86 

Počet tried na škole 7 Priemerný počet žiakov na triedu 12,28 

1.3. Charakteristika žiakov 

Spádová oblasť školy je hlavne mesto Dobšiná odkiaľ prichádza cca 50% 
žiakov a obce v okolí mesta, v ktorých je 11 ZŠ, z ktorých prichádzajú žiaci. 
Dochádzanie niektorých žiakov je sťažené tým, že dochádzajú zo vzdialenosti až 
25-30 km, niektorí aj s prestupovaním. Vedenie školy ale v jednaní s dopravcami 
zabezpečilo autobusové spojenie tak, aby sa mohli všetci žiaci školy dopraviť na 
vyučovanie (existuje priame spojenie aj zo smeru na Slavošovce) a tiež aby sa žiaci 
školy mohli bez zbytočného čakania na spoje dostať domov. Žiaci so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacím potrebami sa v škole objavujú len sporadicky. Ich problémy 
riešime v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou resp. dorastovým 
lekárom. 

1.4. Charakteristika pedagogického zboru 

Vzhľadom na počet tried a počet žiakov školy v roku na škole od septembra 

2016 pôsobí 14 pedagogických zamestnancov z toho 4 externisti . Všetci učitelia školy 

majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť, pričom prevažná väčšina absolvovala 1. 

kvalifikačnú skúšku, alebo jej náhradu, štyria absolvovali 2. kvalifikačnú skúšku. Každý 

zamestnanec vedenia školy absolvoval aj požadované ďalšie vzdelávanie vedúcich 

pedagogických zamestnancov. Neodborné vyučovanie je na škole vylúčené, pretože 

to umožňuje skladba aprobácií vyučujúcich. Zloženie pedagogického zboru z hľadiska 

aprobácií pokrýva odborné vyučovanie všetkých predmetov. V škole je zriadená 

funkcia výchovného poradcu, ktorý úzko spolupracuje s pedagogicko-psychologickou 

poradňou v Rožňave a ďalej poskytuje servis pre našich žiakov o možnostiach 

ďalšieho štúdia a tiež pre žiakov základných škôl o možnostiach štúdia na našej škole. 
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1.5. Organizácia prijímacieho konania 

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe: 

• Celkového prospechu na ZŠ 

• Výsledku z Testovania 9 

• Vlastného prijímacieho konania 

• Na základe výsledkov matematickej súťaže Skokan Gydko, určenej pre 
žiakov deviatych ročníkov spádových základných škôl okresu Rožňava resp. 
Spišská Nová Ves. 

• Podmienky sú zverejnené na http://gymdobsina.edupage.org/ 

• Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania 
školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku 
upravenú. 

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia na základe: 
• Celkového prospechu na ZŠ 

• Vlastného prijímacieho konania 

• Podmienky sú zverejnené na http://gymdobsina.edupage.org/ 

• Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania 
školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku 
upravenú. 

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 budú v súlade s platnou 
legislatívou upresnené od 30. januára 2017. Ich zverejnenie bude listom na spádové 
ZŠ a tiež na http://gymdobsina.edupage.org/ v časti prijímacie konanie. 

1.6. Organizácia maturitnej skúšky 

Výchova a vzdelávanie na Gymnáziu Dobšiná sa ukončuje maturitnou 
skúškou. Organizáciu maturitných skúšok upravujú právne predpisy: 

- zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

- vyhláška MŠ SR č. 318/2009 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách 
- vyhláška MŠ SR č. 319/2009 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky 

z cudzieho jazyka. 
Cieľom maturitnej skúšky na našej škole bude overenie vedomostí 

a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a 
overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom 
štúdiu alebo pri výkone povolaní. 

Maturitnú skúšku budú konať: 
- žiaci štvorročného štúdia 
- žiaci osemročného štúdia 

 

Prihlásenie žiaka 
•  Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného 

odboru v strednej škole do 30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi 
predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. 

•  Zmenu predmetov a iné zmeny žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi 
najneskôr do 15. októbra, riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch povoliť iný 
termín najneskôr do 31. januára. 

 

Maturitná skúška – časti 
• MS z jednotlivých predmetov sa skladá z dvoch častí, a to z externej časti (EČ) 

http://www.gymdobs.sk/
http://www.gymdobs.sk/
http://www.gymdobs.sk/
http://www.gymdobs.sk/
http://www.gymdobs.sk/
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a z internej časti (IČ). 
 

Maturitná skúška – EČ 
•  EČ tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný

 ústav certifikovaných meraní vzdelávania. EČ sa vykonáva v rovnakom čase na 
celom území SR. Dozor pri vykonávaní EČ a oprave testov vykonáva 
pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ 
koná. 

•  EČ maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky 
z predmetu cudzí jazyk vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý sa určí 
pri prihlasovaní na maturitnú skúšku – úroveň B2. 

 
Maturitná skúška – IČ 

• IČ sa môže konať písomnou aj ústnou formou. 
•  Písomná forma IČ je písomný test, ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania. PFIČ sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. 

• Ústna forma IČ (ÚFIČ) tvorí ústna odpoveď žiaka pred PMK. 

•  Žiak môže vykonať v jeden deň ÚFIČ maturitnej skúšky (okrem písomnej formy) 
najviac z troch predmetov a celú IČ vykonať v priebehu najviac piatich 
pracovných dní. 

• Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. 

•  Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích 
dní nezúčastňuje na vyučovaní. 

Termíny MS 
•  Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom 

skúšobnom období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného 
školského roka, mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až v máji príslušného 
školského roka alebo v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského 
roka. 

•  Termín EČ a PFIČ MS určí ministerstvo školstva, termín IČ MS, okrem jej 
písomnej formy určuje na návrh riaditeľa školy príslušný KŠÚ. 

•  Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej MS alebo 
opravnej MS. 

 
Maturitné komisie 

• Organizáciu a priebeh MS v škole zabezpečujú: 
 školská maturitná komisia (ŠMK) 
 predmetová maturitná komisia (PMK) 

• ŠMK tvorí predseda, riaditeľ školy a predsedovia PMK. 

• PMK tvorí predseda a dvaja skúšajúci. MS sa z jednotlivých vyučovacích 
predmetov koná pred PMK. 

• Zloženie školskej maturitnej komisie je v zmysle § 81 a jej kompetencie v zmysle 
§ 82 Školského zákona. 

 

Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia 
•  Klasifikácia žiaka na MS je vyjadrená percentom úspešnosti alebo stupňom 

prospechu. 

•  Výsledky klasifikácie EČ a PFIČ oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať 
dní pred termínom konania IČ. Ak sa hodnotenie IČ MS okrem PFIČ výrazne 
odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas jeho štúdia z predmetu MS, pri 
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výslednej známke IČ sa prihliada na stupne prospechu žiaka z tohto predmetu 
počas štúdia. 

• Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých predmetov MS. 

•  Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa vydá vysvedčenie o MS najneskôr 
do piatich dní. 

Opravná skúška 
• Organizácia opravnej skúšky sa koná v zmysle § 88 Školského zákona. 

 

Osobitosti MS 
• Osobitosti týkajúce sa ukončovania štúdia sú v § 89 Školského zákona. 

 

 

Predmety MS 
Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam 
predmetov maturitnej skúšky, v ktorých sa vykonáva EČ a PFIČ, skladbu 
predmetov MS v jednotlivých stredných školách, podrobnosti o forme konania MS, 
spôsob konania MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, pokyny 
na vykonávanie EČ a PFIČ a IČ MS, podrobnosti hodnotenia a klasifikácie MS. 

1.7. Dlhodobé projekty 

Škola reaguje - vypracúva a realizuje projekty reagujúce na výzvy vypísané: 
 

• MŠ SR – rozvojové projekty, 

• projekty z Otvorenej školy – šport, IKT 

• Projekty zamerané na spoluprácu so školami v zahraničí s cieľom vytvoriť 

možnosti  žiakom školy komunikovať so svojimi rovesníkmi v cudzích jazykoch, 

hlavne v anglickom jazyku. V projektoch Socrates v minulých školských 

rokoch takto boli realizované projekty so školami v Španielsku, Portugalsku 

a Poľsku. 

Na základe partnerských zmlúv spolupracuje Gymnázium Dobšiná so školami 
v zahraničí: 

- Gymnázium Šternberk (ČR) 

- Základná škola Pécsi Sándora Sajószentpéter (MR) 
Škola sa každoročne zapája do medzinárodnej štvorstrannej (ČR, PR, MR, SR) 
športovej súťaže „Detská olympiáda“, ktorá sa koná v rámci družobných miest 
Dobšiná, Šternberk (ČR), Sajószentpéter (MR) a Kobiór (PR). 

 

1.8. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Spolupráca s Radou školy 

• riaditeľ školy informuje radu školy na jej zasadnutiach o koncepcii a 
organizovaní chodu školy, oboznamuje sa s činnosťou a 
výchovnovzdelávacími výsledkami školy 

• riadi voľbu riaditeľa školy 

• zasadá spravidla 4-krát za kalendárny rok 
 

Škola spolupracuje s rodičmi organizovaním 

• plenárnych schôdzí RZ (min. 1-krát za školský rok) 

• triednych schôdzí RZ (min. 2-krát za školský rok) 

• individuálnych pohovorov (podľa potreby) 
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• sprostredkúva stretnutia zákonných zástupcov s PPP a so špeciálnymi 
pedagógmi 

Spolupráca s inými subjektmi 

• s Pedagogickopsychologickou poradňou (podľa požiadaviek) 

• so špeciálnym pedagógom (podľa požiadaviek) 

• so zástupcami vysokých škôl 

• s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny 

• so športovými klubmi 

• so ZŠ a CVČ spádovej oblasti 

• s mimovládnymi organizáciami (OZ) 

• s MsÚ Dobšiná a ObÚ spádovej oblasti 

1.9. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Gymnázium Dobšiná je umiestnené v samostatnej budove na vlastnom pozemku 
(Ulica SNP 607) a v budove na Jarkovej ulici, ktorá je na priľahlom pozemku, takže 
spolu s hlavnou budovou tvoria jeden komplex so spoločným dvorom. 

 Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odborné 
učebne pre vyučovanie fyziky a chémie, multimediálnu učebňu (18 počítačov, 
dataprojektor, špeciálny softvér na riadenie učebne), jazykovú učebňu, máme dve 
počítačové učebne (18 počítačov), s notebookom pre učiteľa, dataprojektorom, 
softvérovým vybavením a knižným fondom pre cudzie jazyky. Tieto odborné učebne 
umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Štyri učebne sú 
vybavené interaktívnou tabuľou.  
 Škola má vonkajšie ihriská na futbal, volejbal, atletiku a v zime ľadovú 
plochu. Školské  ihriská  sú čiastočne v nevyhovujúcom stave, potrebujeme do nich 
investovať, kvôli čomu pripravujeme niekoľko projektov na ich zrenovovanie. 
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 
a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného 
vybavenia školy. Z rozpočtu  školy boli v minulom školskom roku doplnené niektoré 
učebné pomôcky a didaktické prostriedky. 
 Škola má dostatok hygienických zariadení pre žiakov, ktoré je potrebné 
zmodernizovať. Pri telocvični sú vybudované šatne so sprchami a sociálnymi 
zariadeniami. 

Škola nemá vlastné stravovacie zariadenie. Na poskytovanie stravy žiakom 
a zamestnancom využíva služby Strednej odbornej školy Dobšiná. 

1.10. Škola ako životný priestor 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: 
- upravené a estetické prostredie tried – triedy vymaľované, vkusne 

vyzdobené, vybavené školským nábytkom v dobrom stave 

- upravené a estetické prostredie školského dvora, chodieb – udržiavanie zelene 

na chodbách i na dvore, udržiavanie čistoty, 

- aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach 

a nástenkách – chodbách školy a v triedach, 

- budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom – s pomocou 

výchovných  predmetov, výchovy na triednických hodinách, výchovných 

akciách, triednych výletoch, kultúrnych podujatiach vytvorených žiakmi – 

vianočná akadémia, školský ples, stužková slávnosť, pestovanie tradícií školy 
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- budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi a pedagógmi, posilňovanie 

vzájomnej dôvery, posilňovanie rodinného charakteru školy. 

1.11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri výchove a vzdelávaní 

Škola zabezpečuje zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. 
Študenti sú pravidelne na začiatku školského roka poučení o bezpečnosti pri práci 
v odborných učebniach a laboratóriách podľa vnútorného poriadku jednotlivých 
učební. Škola má vypracované pravidlá bezpečnosti a hygieny práce v každej 
odbornej učebni podľa ktorých sa žiaci musia riadiť. 

Škola zabezpečuje pravidelné školenia všetkých zamestnancov dvakrát ročne 
prostredníctvom svojho externého pracovníka . 

Škola pri organizovaní všetkých akcií: lyžiarsky kurz 
kurz ochranu života a zdravia 
plavecký kurz 
exkurzia 
školský výlet 

zabezpečí poučenie o bezpečnosti a správanie sa na školských akciách. 
Škola zabezpečuje na všetkých úvodných vyučovacích hodinách preškolenie 

žiakov v jednotlivých predmetoch podľa predpisov o bezpečnosti a hygiene práce. 

Bezpečnosť a hygiena práce: 
- osobitosti práce s chemikáliami (žieraviny, otravné látky, horľavé látky...), 
- prvá pomoc pri zasiahnutí žieravinami a toxickými látkami, 

- protipožiarne opatrenia pri práci s chemikáliami, 
- ošetrovanie popálenín, 
- bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy 
- bezpečnosť práce so zariadeniami pod elektrickým napätím, 
- prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom, 
- prvá pomoc pri mechanických poraneniach, 
- význam a funkcia osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci 
s chemickými látkami, 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
Stratégia školy, vymedzenie cieľov školy 
Programový cieľ školy 

Zlepšovať vzdelávaciu úroveň absolventov školy a zabezpečiť rozvoj 
individuality osobností našich žiakov. Náležitú pozornosť venovať príprave 
žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, 
znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými 
národnostnými a náboženskými skupinami. Výsledkom má byť vlastenecky cítiaci 
občan SR  schopný komunikácie, disponujúci vedomosťami a zručnosťami 
vymedzeného obsahu štúdia našej školy, ktorý bude schopný tvorivo ich uplatňovať 
v praxi, demokraticky sa správať a rozhodovať. 

Gymnaziálne vzdelávanie má v Dobšinej vyše päťdesiatročnú tradíciu 
v novodobej histórii, ale aj v minulosti bolo v Dobšinej známe lýceum, v ktorom 
študovali viaceré významné osobnosti slovenskej histórie (priekopník slavistiky 
P.J.Šafárik, Karol Kuzmány a iní). Preto za prvoradú úlohou Gymnázia Dobšiná 
považujeme túto tradíciu naďalej rozvíjať a dbať na neustály progres školy. 
Do budúcna rátame s 8-ročnou, prípadne pri záujme žiakov aj so 4-ročnou formou 
gymnaziálneho štúdia. 

Aby si Gymnázium Dobšiná v súčasnom konkurenčnom trhovom prostredí 
udržalo trvalý záujem zo strany žiakov a rodičov, deklaruje permanentné zvyšovanie 
svojho kreditu v očiach verejnosti. Budeme dbať na to, aby 
kolektív zamestnancov gymnázia  tvoril vysoko kvalifikovaný tím pedagogických a tiež 
prevádzkových pracovníkov, ktorý zabezpečí optimálne podmienky pre výchovu 
a vzdelávanie našich  študentov. Ponúkame  v prvom rade vynikajúcu úroveň 
poskytovaného vzdelania, čo zabezpečí absolventom bezproblémový prechod na 
ľubovoľný typ vysokej školy a jej úspešné absolvovanie. Chceme pokračovať 
v nastúpenom trende, pri ktorom je naša škola vo verejnosti vnímaná ako 
dôveryhodná inštitúcia postavená na obojstranne demokratickom vzťahu žiak – 
učiteľ. Všetky úspechy školy budú prezentované na verejnosti v regionálnych 
médiách na úrovni okresu a mikroregiónu. Pri súčasnom tempe zmien v spoločnosti, 
vede a technike budeme všetkých zamestnancov školy viesť k zvyšovaniu a 
prehlbovaniu ich odbornej spôsobilosti, čím minimalizujeme nedostatky vo 
výchovno-vzdelávacom procese. V duchu nového prístupu k vzdelávaniu naša 
ponuka (Školský vzdelávací program) bude pružne reagovať na požiadavky  
študentov, a to jednak kmeňových, ako aj potenciálnych. Taktiež budeme dbať na 
zvyšovanie technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti školy a samozrejme 
na patričnom využívaní tejto vybavenosti všetkými našimi pracovníkmi. 

Pri dôslednom plnení uvedenej stratégie školy a dodržiavaní vytýčených 
cieľov sa Gymnázium Dobšiná bude etablovať ako plnohodnotná stredná škola 
poskytujúca kompletné gymnaziálne vzdelanie potrebné pre vstup jej 
absolventov do spoločnosti. 

 

2.1. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Zameranie (profilácia) školy 

Gymnázium Dobšiná si aj do budúcna chce uchovať profiláciu, ktorú úspešne 
realizuje už  niekoľko rokov (od roku 1995). Na tieto účely využije voliteľné 
(disponibilné) hodiny, ktorými sa posilní vyučovanie vybraných predmetov. Ide hlavne 
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o cudzie jazyky a predmety, na ktorých študent získa kompetencie v oblasti IKT 
(informatika), resp. príbuzné predmety (matematika). Disponibilné hodiny sú k 
dispozícii už od prímy 8-ročného štúdia a od 1. ročníka 4-ročného  štúdia. 
Predpokladá sa, že žiakom vyšších ročníkov (ročníky končiace štúdium a ročníky 
pre nimi) škola plne umožní, aby si sami zvolili svoju profiláciu formou voliteľných 
predmetov, pričom základným kritériom u žiakov by mal byť typ vysokej školy, 
na ktorom plánujú po absolvovaní našej školy študovať. 

Gymnázium Dobšiná by  malo byť centrom vzdelanosti v mikroregióne Dobšiná, 
prípadne aj v regióne  Rožňava. Ide hlavne o praktickú aplikáciu využívania nových 
metód a foriem vo vyučovacom procese a rozvoj aplikácií IKT vo vyučovaní. 
Pre tento účel má škola dostatočne odborne fundovaných a kvalifikovaných 
zamestnancov, ktorí môžu byť zárukou kvalitného ďalšieho vzdelávania učiteľov 
ostatných škôl v mikroregióne prostredníctvom rôznych projektov. 

V rámci projektu ESF v rokoch 2006 – 2008 škola získala certifikáty na vedenie 
kurzov s obsahom aplikácie IKT v bežnej, aj učiteľskej praxi a na jazykové kurzy pre 
anglický a nemecký jazyk. 

Gymnázium Dobšiná si chce naďalej uchovávať dobrý kredit vo verejnosti, 
na základe kvalitnej prípravy svojich absolventov, čím by udržalo jednak vysokú 
úspešnosť v prijímaní absolventov aj na atraktívne vysoké školy (doteraz nad 90%), 
ale aj záujem o štúdium z radov absolventov základných škôl. 

 

Profilácia žiakov 

Konkrétnu profiláciu v nižších ročníkoch si žiaci volia v priebehu štúdia voľbou 
voliteľných  predmetov a kurzov v krúžkovej činnosti podľa ponuky v školskom 
vzdelávacom programe –  pozri učebné plány. V predposlednom a poslednom ročníku 
sa každý žiak rozhodne pre jeden modul štúdia. V ponuke školy sú tri moduly: 

 

Charakteristika obsahu v moduloch 

Modul Programovanie 
Obsah štúdia tohto modulu sa delí na dve rôzne oblasti: 

A) Programovanie dynamických internetových stránok a databázových 
systémov. Žiak sa naučí programovať v jazyku PHP, jazyku JavaScript a 
zvládne základy jazyka SQL. Bude vedieť samostatne vytvoriť dynamické 
internetové stránky, v ktorých sa bude pripravovať obsah spracovávaný 
programami z databázových údajov umiestnených na serveri. 

B) Programovanie v jazyku Object Pascal – tvorba aplikácií pre operačný systém  
Windows. Žiak sa naučí programovať aj databázové aplikácie s rôznymi db 
strojmi v prostredí Delphi. Zvládne základy jazyka SQL. 

 

Modul Prírodovedné predmety 
Žiak získa rozšírené vedomosti z matematiky v oblastiach štatistiky, numerických 
metód a diferenciálneho počtu. Štúdium matematiky bude prebiehať formou cvičení, 
aby absolventi získali dostatočnú zručnosť pri riešení úloh. V tomto module si žiaci 
zvolia ďalšie dva prírodovedné predmety, ktoré budú mať zvýšenú hodinovú dotáciu 
a vyučovanie rozširujúceho obsahu bude prebiehať formou cvičení. 

 

Modul Humanitné predmety 
Žiak získa rozšírené vedomosti zo zvolených predmetov tzv. humanitného 
charakteru. Môžu to byť nové predmety, napríklad psychológia, sociológia, alebo 
vyučovacie predmety oblasti Človek a spoločnosť. Súčasťou rozšíreného vyučovania 
v tomto module je aj obsah zvoleného cudzieho jazyka. 
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Využitie disponibilných hodín v prvom a druhom ročníku: 

• Na prvý a druhý cudzí jazyk budú pridané hodiny určené na rozvíjanie a 

precvičovanie jazykových zručností. 

• V predmete slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku je hodina určená 

na odstránenie nedostatkov v pravopise žiakov, zvýšenie ich kompetencií 

v tejto oblasti, na zvyšovanie jazykovej kultúry a vyjadrovacích schopností 

v písomnom i ústnom prejave a rozvoj čitateľskej gramotnosti 

• V informatike budú hodiny venované na prehlbovanie a precvičovanie učiva, 

zvládnutie obsahu algoritmizácie úloh, programovanie v jazyku PASCAL a práce 

na projektoch 

• Na získanie priestoru vo vyučovaní na cvičeniach v predmetoch matematika, 

biológia a chémia. 

• v telesnej výchove 
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SWOT analýza 
 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• kvalifikovanosť pedagogického zboru 
 

• vysoká percentuálna úspešnosť prijatia 

absolventov našej školy na vysokoškolské 

štúdium 

• uspokojivá percentuálna úspešnosť 

ukončenia vysokoškolského štúdia bývalými 

študentmi školy 

• dobrá vybavenosť školy IKT (multimediálna 

učebňa, dve učebne informatiky, sieť WiFi) 

• fungovanie projektov podporovaných EÚ 
 

• záujmová činnosť – široká ponuka krúžkov 

• priestorové zabezpečenie pedagogických 

zamestnancov (kabinety, žiacka knižnica) 

• vzhľad niektorých priestorov školy 
 

(telocvičňa, budova MŠ) 
 

• nízka úroveň ovládania cudzích 

jazykov pedagogickými zamestnancami 

• nedostatok finančných prostriedkov na 

materiálno-technické zabezpečenie 

vyučovania a na adekvátne ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov (osobné 

ohodnotenie) 

• nevýhodná poloha školy – pomerne malá 

spádová oblasť 

Príležitosti Ohrozenia 

• vhodnou informačnou kampaňou opretou 
 

o silné stránky pozitívne ovplyvňovať žiakov, 

resp. rodičov pri výbere školy 

• školský vzdelávací program prispôsobiť 
 

požiadavkám zákazníka 
 

• príprava projektov na financovanie 

vyriešenia priestorových problémov školy 

(prístavba, resp. podkrovné priestory) 

• skvalitňovať jazykovú spôsobilosť 
 

komunikácie učiteľov v cudzom jazyku 

• vzhľadom na demografický vývoj očakávaný 

úbytok žiakov a s tým spojené riziko 

prepúšťania 

• v prípade neatraktívnosti školského 

vzdelávacieho programu riziko menšieho 

záujmu zo strany žiakov 

2.2. Stupeň vzdelania, ktorý Gymnázium Dobšiná poskytuje 

podľa klasifikácie ISCED: 3A 

 

2.3.  Profil absolventa Gymnázia Dobšiná 

Absolvent gymnázia s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti 
štúdia je pripravený na: 

• aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe 

• vnímanie a rešpektovanie ľudských práv v kontexte kultúrneho a svetonázorového 
prostredia 

• vnímanie a hodnotenie potrieb a možností jedincov v spoločnosti v rámci všeobecne 
uznaných úrovní spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti 

• hodnotenie javov a rozhodovanie sa, rešpektujúc ekologické zásady a globalizáciu 
sveta 



14 
 

• celoživotné vzdelávanie 

• kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a jednom cudzom jazyku a to písomne i 
ústne 

• vecné vnímanie a aktívne pristupovanie k problémom 

• tímovú prácu 

• telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu takéhoto života 
 
Absolvent gymnázia s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti 
štúdia: 

• je schopný abstrakcie i v náročnejších spoločenských a prírodných faktoch 

• pracuje logicky a kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie 

• je schopný aplikovať osvojené abstraktné modely v reálnych situáciách 

• pozná základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskej kultúry 
a riadi sa nimi pri hodnotení spoločenských javov 

• pozná základné zákonitosti prírody a používa ich pri riešení reálnych situácií 

• pozná svetové i národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku 
 
Absolvent gymnázia vo svojej osobnej vzdelávacej oblasti: 

• je pripravený na vysokoškolské štúdium 
 má motiváciu a ciele študovať vybraný odbor 

 má základnú výbavu vedomostí, metód a zručností k úspešnému zvládnutiu 
vysokoškolského štúdia 

 má potrebný základ na samostatnú prípravu na prijímacie skúšky s pomocou 
dostupnej literatúry prípadne ponúknutých konzultácií 

• samostatne pracuje s odbornou literatúrou 
 vie čítať s porozumením odborný text primeranej náročnosti 
 používa pravidlá pre použitie cudzích zdrojov vo vlastnej práci 

• primerane presne sa ústne aj písomne vyjadruje 

• používa poznatky získané vo všetkých predmetoch 

• bežne používa informačné a komunikačné technológie 

2.4.  Pedagogické stratégie 

Pedagógovia Gymnázia Dobšiná budú na vyučovaní používať metódy a formy 
práce, ktorých premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom 
motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a učení, s prihliadnutím na učebné zdroje 
(učebnice, učebný materiál, didaktickú techniku, materiálne výučbové prostriedky) a 
podmienky vzdelávania napr. učebne, laboratóriá . 

Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia 
pestrými formami výučby. Dôležitým je pre nás potreba orientácie na pozitívne 
hodnotenie  žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie ich vnútornej motivácie. 

Kľúčové stratégie pedagógov našej školy, na dosiahnutie čo najlepších výchovno- 
vzdelávacích výsledkov: 

• rozvíjanie schopnosti tvorivo riešiť problémy , samostatnosti, aktivity, 
sebahodnotenia 

•  vytvoríme pre žiakov motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie a podmienky 
na riešenie praktických a teoretických problémových úloh a situácií, 

• podporovanie žiakov riešiť úlohy, ktoré si vyžadujú prepojenie vedomostí a 
zručností z viacerých vyučovacích predmetov 

• viesť študentov k stanoveniu vlastného pracovného postupu, kontrole výsledkov, 
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prezentácie vlastných výsledkov 

• exkurzie, projekty 

• tematické alebo odborné súťaže medzi triedami podľa ich vlastného návrhu 

• rozvoj „Podnikateľských spôsobilosti“ s dôrazom na samostatnosť 
rozhodovania 

• rozvoj právneho vedomia 

• rozvoj zručností získavania informácií s použitím moderných IKT 

• rozvoj jazykových zručností pomocou medzinárodných projektov 

• na vhodných projektoch rozvíjať tímovú spoluprácu 

• učiť v nových moderných laboratóriách a odborných učebniach, s využitím 
nových moderných učebných pomôcok 

 
V súlade so zámermi školy budú pedagógovia vo zvýšenej miere využívať nové 

metódy vyučovania, ako sú individuálne, skupinové, integrované, delenie tried na 
skupiny podľa zručností, vyučovacie bloky (umožnia zefektívniť vyučovanie 
prepojením viacerých predmetov a znížiť záťaž študentov), vyučovanie v rôznom 
prostredí, exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy,  rôzne výchovné aktivity súvisiace 
so vzdelávaním, projektové vyučovanie, zamerané na tvorivosť ( každý študent 
vypracuje jeden ročníkový projekt z vybraného predmetu a raz za štúdium sa zúčastní 
medzinárodného projektu). 

Pedagógovia našej školy budú na zefektívnenie vzdelávacieho procesu používať 
modernú didaktickú techniku, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, 
dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov. S dôrazom na 
samostatnosť a zodpovednosť za učenie. 

 

Budeme venovať zvýšenú pozornosť talentovaným, problémovým žiakom a 
žiakom so zdravotným znevýhodnením. V prípade problémov so žiakmi oslovíme 
špeciálneho pedagóga, alebo PPP, ktorá pedagógom poskytne odbornú pomoc pri 
vzdelávaní žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagógovia 
budú klásť dôraz na talent študentov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho 
do maximálnej možnej miery, v prípade potreby škola zabezpečí externých 
spolupracovníkov, materiálne zabezpečenie žiakov (špeciálne učebnice, encyklopédie, 
alternatívne učebné materiály, učebné   pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia 
technika a pod.). 
Pri stratégii vzdelávania pôjde hlavne o spojenie síl vyučujúcich všetkých predmetov. 

Ostatné vyučovacie predmety budú klasifikované v súlade s platným 
klasifikačným poriadkom pre stredné školy. 

2.5.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Gymnázium Dobšiná nemá zameranie na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami podľa určitej kategórie. Na škole v minulosti úspešne 
študovali dvaja imobilný žiaci. Otvorenosť školy je pre všetkých žiakov. 

Osemročné štúdium predpokladá určitý stupeň nadania pre informatiku a logické 
uvažovanie uplatňované hlavne v predmetoch prírodovedného charakteru. Možnosti 
Školského vzdelávacieho programu Gymnázia Dobšiná ale umožňujú žiakom hlavne 
v závere štúdia a prípravy na maturitnú skúšku voliť si až 50% predmetov svojho štúdia, 
takže absolventi školy môžu byť dobre pripravení v oblastiach informatiky, cudzích 
jazykov, matematiky a prírodovedných predmetov ako aj všetkých 
všeobecnovzdelávacích predmetov. 
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Škola umožňuje žiakom v priebehu vyučovacích dní, ale aj v mimovyučovacom 
čase prístup na Internet buď prostredníctvom počítačov inštalovaných na škole (cca 
40 ks) alebo aj na vlastných zariadenia IVT prostredníctvom WIFI techniky 
poskytujúcej spojenie vo všetkých priestoroch budovy školy. 

    Škola zaviedla vo zvýšenej miere systém informovania žiakov a ich 
rodičov prostredníctvom Internetu – elektronická žiacka knižka, informácie o 
suplovacom rozvrhu a o rozvrhov jednotlivých tried a učiteľov. Prístup informácií bude 
na stránke http://gymdobsina.edupage.org. 

2.6.  Začlenenie prierezových tém 

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

http://gymdobsina.edupage.org/
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3.  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 
1. Hodnotenie žiakov 
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3. Hodnotenie školy 

3.1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť 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. 
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických 
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu klasifikačného poriadku. Okrem sumatívnych 
výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia 
výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

 

Kreditný systém hodnotenia a klasifikácie 
Popis systému 

Kreditný systém hodnotenia a klasifikácie (KSHK) vo vyučovacom procese na Gymnáziu v Dobšinej 
bude slúžiť predovšetkým ako prostriedok, ktorý bude mať za cieľ vytvoriť prostredie podmieňujúce 
vyššiu efektivitu vyučovacieho procesu založenú na maximálnej informovanosti žiakov o obsahu 
vyučovania a výsledkoch ich učiacej sa činnosti a dosiahnuť maximálnu objektivitu klasifikácie 
žiakov pri rešpektovaní platnej legislatívy pre stredné školy. Zaraďuje sa ako súčasť už od roku 1997 
aplikovaného na škole Jednotného systému plánovania a kontroly vyučovacieho procesu (JSPKVP). 
Hlavným dôvodom uvedenia KSHK do praxe je zaviesť väčšiu informovanosť v hodnotení žiakov pre 

samotných žiakov a ich rodičov, ktoré sa klasicky vykonávalo udelením známky v stupnici 1-5, ale 

pritom vyučujúci implicitne stále robil rozdiely vo „významnosti“ tej-ktorej známky na konečnú 

klasifikáciu. Napríklad známka z opakovania mala väčší podiel na určení výslednej známky 

klasifikácie žiaka na vysvedčení ako známka z „bežného“ skúšania. 

Podstata KSHK 
Príprava: 

1.  Vyučujúci vypracuje v plánovaní vyučovania daného obsahu pre predmet, ročník a triedu aj 
systém skúšania žiakov, kde určí: 

a) obsah skúšania 
b) termín skúšania 
c) váhu skúšania. (Váha skúšania je celé číslo 1,2,3,…, ktoré určuje „dôležitosť“ , alebo 

význam vplyvu výsledku hodnotenia na konečnú klasifikáciu žiaka podľa zásady - čím 
väčšia hodnota, tým je väčší vplyv na klasifikáciu) 

2.  Vyučujúci prideľuje kredity tak, že úspešnosť odpovede žiaka v % vyjadrenú ako celé 
číslo vynásobí váhou. 

3.  Predpokladáme, že všetky naplánované skúšania sú pre žiakov povinné. 
4.  Učiteľ vypracuje tabuľku klasifikácie v klasifikačnom období na základe získaných kreditov. 

(Viď príklad.) 
Proces: 

1.  Vyučujúci vykonáva skúšanie zaužívaným spôsobom, len hodnotenie kvantifikuje nielen 
známkou, ale pridelí aj úspešnosť v % ako celé číslo. Na Gymnáziu v Dobšinej pre 
písomné skúšanie je to už zaužívané v JSPKVP. Pre ústne skúšanie je potrebné prideľovanie 
úspešnosti zaviesť. Do klasifikačného záznamu zapisuje známku, môže zapisovať aj známku 
a počet kreditov, napr. Zn/Kr. 

2.  Pre motiváciu žiakov vyučujúci zverejní sporadicky získaný počet kreditov žiakmi v priebehu 
školského polroka, napr. na štvrťroku, pred konečnou klasifikáciou, pre informovanie 
triedneho profesora na rodičovské združenie a pod. Žiak vo vlastnom záujme si sleduje počet 
získaných kreditov. 

3.  Ak žiak má ospravedlnenú absenciu vyučovania v čase, kedy sa píše test, vyučujúci mu 
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umožní napísať náhradný test (skúšanie). 
4. Na spracovanie skúšania vedenie odporúča používať vyhodnocovacie programy vypracované 

internými učiteľmi školy (VDT v prostredí TP od autora RNDr. Nemčka, 

systém v prostredí Excel od Mgr. Vozára.) 
Príklad: 

V uvažovanom predmete predpokladáme nasledujúce skúšania v klasifikačnom období: 

  dve ústne skúšania váha 1 
  tri písomné testy - opakovanie 

TC 
váha 2 

  dve laboratórne práce váha 1 
  jeden test opakovanie polroč. 

učiva 
váha 3 

Na základe analýzy učiva vyučujúci pripraví plánovanie hodnotenia.: 
 

2. Príklad plánu hodnotenia: Plánovanie hodnotenia žiakov Trieda: 

Predmet: Počet hodín týždenne: 

 
Termín 

Forma 

skúšania 
 
Obsah 

 
Váha 

Max. počet 

kreditov 

 ústne 1. TC … (názov alebo obsah) 1 100 

 test 2. TC do témy …(konkrétne určí) 2 200 

 test 2. TC pokrač. do konca 2 200 

 lab. práca ….(konkrétne určí) 1 100 

 test 3. TC…. (názov alebo obsah) 2 200 

 lab. práca ….(konkrétne určí) 1 100 

 test opakovanie 1. polroku 3 300 

  Max. dosiahnutý počet Kr. 1200 
 

Stupnica na klasifikáciu 

(S delením po 10%) ---- 1200 Kr je 100% 
 

% úsp. Výpočet Kredity Známka Rozpätie počtu Kr 
100% 1200x1,0= 1200 1 1200 - 1080 
90% 1200x0,9= 1080 2 1079-960 
80% 1200x0,8= 960 3 959 - 840 
70% 1200x0,7= 840 4 839 - 720 
60% 1200x0,6= 720 5 menej ako 720 

 

Stupnica na klasifikáciu 

(S delením po 15%) ---- 1200 Kr je 100% 

% úsp. Výpočet Kredity Známka Rozpätie počtu Kr 
100% 1200x1,0= 1200 1 1200 - 1020 
85% 1200x0,85= 1020 2 1019 - 840 
70% 1200x0,70= 840 3 839 - 660 
55% 1200x0,55= 660 4 659 - 480 
40% 1200x0,40= 480 5 menej ako 480 

 

Žiak sa na začiatku klasifikačného obdobia dozvie okrem už spomínaných vecí: 
 

Koľko skúšok musí robiť, z čoho, akou formou, v akom rozsahu a kedy. 
Naviac sa dozvie, že za polrok môže získať napríklad uvedených 1200 Kr a dozvie sa tiež aký 

je vzťah medzi počtom Kr a známkou na vysvedčení. Stupnicu, ktorú si zvolí vyučujúci na klasifikáciu 
(na udelenie známky na vysvedčení) závisí len od vyučujúceho. Pretože vyučujúci bude pripravovať testy 
na skúšanie a jedine on vie aké požiadavky v skúšaní bude vznášať na žiakov. Je pravdou, že 
v pedagogickej literatúre – klasifikačnom poriadku je doporučená stupnica pre základné učivo 

100% - 90% výborný 
89% - 80% chválitebný 
79% - 70% dobrý 
69% - 60% dostatočný. 

Ak žiak AZ z príkladu získal 1000 Kr z 1200 možných, podľa uvedenej stupnice teda 
na vysvedčení bude mať známku chválitebný. 
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Vyučujúci si môže podľa svojich skúseností a obsahu previerok - testov zvoliť aj inú stupnicu, 
ktorú samozrejme zverejní na začiatku vyučovania, napríklad vyššie uvedená miernejšia stupnica: 

100% - 85% výborný 
84% - 70% chválitebný 
69% - 55% dobrý 
54% - 40% dostatočný 

3.2.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov sa bude vykonávať v zmysle Systému manažérstva kvality, 
ktorý škola realizuje a bude sa zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú 
prideľovať na základe: 

• Pozorovania (hospitácie) 

• Rozhovoru 

• Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické 
testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia 
žiakov na vyšší stupeň školy a pod.) 

• Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 
• Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

• Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom 
školy. 

• Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a 
„otvorené hodiny“) 

• Hodnotenia učiteľov žiakmi, formou anonymného dotazníka 

• Hodnotenie spokojnosti zamestnancov 

• Hodnotenie budú realizovať vedúci pedagogickí pracovníci na svojich 
podriadených pracovníkov raz za školský rok na konci júna, pričom budú 
získavať informácie na hodnotenie aj od predsedov PK na členov svojich 
komisií 

Na riadenie vyučovacieho procesu využíva vedenie školy už viac rokov vlastný 
zavedený  Jednotný systém prípravy a kontroly vyučovacieho procesu (ďalej JSPKVP), 
ktorý umožňuje riadenie a kontrolu vyučovania. Tento systém je zahrnutý aj v riadení 
organizácie podľa normy STN EN ISO 9001:2001 uvedenej do praxe v apríli 2008. 
Jednotný systém prípravy a kontroly vyučovacieho procesu 

Cieľom systému je zabezpečenie systematizácie v riadení a kontrole vyučovacieho 
procesu (ďalej VP) na škole hlavne jasnou konkretizáciou požiadaviek na: 

- plánovanie VP, 
- prípravu učiteľa na vyučovanie, 
- realizáciu vyučovania, 
- merania vedomostí žiakov, 
- kontrolu VP. 

Riadenie VP z pohľadu vyučujúceho 
1. Plánovanie, príprava 
- ročné plánovanie – pre ročník a predmet 

• ročný plán (termíny plnenia) 

• tematický plán 

• základné učivo 

• meranie poznatkov (v kreditnom systéme vymedziť obsah, termín, váhu merania) 
- výchovné ciele podľa požiadaviek PPŠ (POP) vypracovať pre daného pedagogického 

pracovníka 
- plánovanie vyučovania 

� písomná príprava vypracovaná na tematický celok alebo podľa podrobného tematického 
plánu, ktorý ju nahradzuje (Musí obsahovať kontrolné otázky na spôsob testového skúšania) 
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� premyslenie činností na vyučovacej jednotke (podľa poznámok v príprave na tematický 
celok) 

� príprava materiálneho vybavenia na vyučovaciu hodinu (odporúčame deň pred vyučovacou 
hodinou) 

- realizácia vyučovania 
� využíva plánovanie, prípravu na vyučovanie a všetky učebné pomôcky a prostriedky na 

škole (ak na škole chýbajú, môže ich vyučujúci zapožičať) – cieľ je realizovať vyučovací 
proces s maximálnou efektívnosťou 

� v priebehu šk. roka archivuje požadovanú dokumentáciu (hodnotenia žiakov, vybrané 
písomné práce žiakov ) 

� počas vyučovania (spravidla na konci vyučovacej hodiny) každý učiteľ je povinný zaradiť 

kontrolné otázky na spôsob testovania externej časti MS ako prípravu na túto formu 
skúšania 

 

2. Meranie poznatkov a hodnotenie 
� meranie výstupným testom z TC (tematického celku) 
� diagnostické testy - časti TC, skupiny hodín v počte do 10 
� iné formy merania a hodnotenia (práce, výkony, ústny prejav ...) 
� pre starších žiakov využiť kreditný systém 

Evidenciu testových previerok vyučujúci je povinný archivovať v priebehu šk. roka, odporúčame ju mať 
aj v počítači prostredníctvom programu VDT, alebo jeho náhrady, inštalovanom na počítači pre 
učiteľov (určený počítač), kde škola zabezpečí archiváciu údajov, čím vylúčime možnosť ich zničenia 
náhodnou nesprávnou manipuláciou 
3. Hľadanie, výber, podpora talentov 
- práca s talentovanými žiakmi, krúžková činnosť 
- príprava žiakov na školské súťaže 
4. Starostlivosť o kabinetné zbierky 
- kontrolovať, realizovať správne uloženie uč. pomôcok a uč. prostriedkov 
- realizovať nenáročnú údržbu 
- zabezpečovať servis uč. pomôcok a prostriedkov (získať sponzorov, z rozpočtu školy, realizovať 

prostredníctvom vedenia školy) 
zabezpečovať úplnú vybavenosť kabinetu uč. pomôckami na vyučovanie daných predmetov 

 
Riadenie VP z pohľadu riaditeľa školy - predmet kontroly 
1. Plánovanie z pohľadu riaditeľa školy: 
a) Základná dokumentácia plánovania školy: 
- Plán práce školy 
- Vnútorný poriadok školy 
- Pracovný poriadok zamestnancov organizácie. 
b) Plány PK - rozpracovať obsahy vyučovacích predmetov v súlade s učebnými osnovami + 
dovolené odchýlky rešpektujúce zameranie školy 
c) Učitelia + PK - vypracovať základné učivo z obsahu predmetov a spôsob overovania 
poznatkov žiakov (odporúčame kreditný systém) 
d) učiteľ: 

i. ročný plán učiva 
ii. tematický plán (uvedené vzdelávacie ciele, char. triedy z hľadiska výuky predmetu) 
iii. pre daného učiteľa výchovné ciele 
iv. písomná príprava (odporúčame na tematický celok) 

poznámka: 
- Pre body i., ii je predpísaná forma, pre ostatné je predpísaný obsah 
- vzdelávacie ciele a systém merania poznatkov môžu byť prevzaté z úrovne PK (odporúčame), 

nesmú byť v rozpore s PK, pre danú triedu (skupinu) môžu byť rozšírené vyučujúcim 

e) plánovanie vyučovacieho procesu podpisuje predseda PK a riaditeľ školy 
 

2. Meranie poznatkov žiakov 
a) u predmetov s nosným vzdelávacím obsahom 
štvrťročne: 
- RŠ využíva výsledky kreditného systému 
- Analýza na zasadnutiach vedenia školy a predsedov PK podľa výsledkov merania zisťovaných 
inými metódami a formami, ktoré priebežne realizovali vyučujúci. 
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b) u predmetov s nosným výchovným zameraním (obsahom) 
* Posudzovanie podľa prezentácie správania sa žiakov v škole a mimo nej 
(hodnotenie na PR) 
* meranie výkonnosti na 
TV Poznámky: 
význam pojmov: 
- vedomostný test - cieľom je zistiť stav poznatkov pomocou výberu alternatívnych odpovedí 
- diagnostický test - cieľom je zistiť stav a odhaliť príčiny (test s tvorbou odpovedí) 
3. Priama kontrola formou hospitácií vedúcich pracovníkov 
Podľa plánu vnútornej kontroly: RŠ - 1-2 hodiny týždenne, ZR - aspoň 3 hodiny týždenne, 
predseda PK – podľa potreby 
4. Vyhodnocovanie výsledkov kontroly 

- mesačne vo vedení 
- štvrťročne v PK pred PR (prípadne podľa potreby) 
- štvrťročne na PR 

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. Tiež aj preto, aby aj verejnosť 
vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP a ŠkVP. 
Dôraz je kladený na dve veci: 

- konštatovanie úrovne stavu, 
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Škola vykonáva vlastné hodnotenie 
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

• Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a 
v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti 

• Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe 

• Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola 
dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení 

Monitorujeme pravidelne: 

• Podmienky na vzdelanie 

• Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

• Prostredie – klímu školy 

• Priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania 

• Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

• Výsledky vzdelávania 

• Riadenie školy 

• 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 

• Dotazníky pre absolventov školy 

• Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach 

• SWOT analýza



Gymnázium, SNP 607, Dobšiná 

 

22 
 

4. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN 

Charakteristika výstupov žiakov  

 
Žiaci v 1. ročníku prichádzajú do našej školy z rôznych základných škôl. 

Pri prechode zo základnej školy na gymnázium je potrebné pripraviť 
žiakov na náročnejší  systém učenia sa, ktorý spočíva v tom, že žiak sa musí vedieť 
pripravovať aj individuálne,  musí vedieť pracovať s informáciami, vedieť ich 
nachádzať a používať. Uvedený princíp  sa  zvlášť výrazne bude prejavovať 
v osemročnom štúdiu. 

Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, 
na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých 
týždňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, resp. kurzy, 
zamerané na sebahodnotenie. 

Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje 
slabé stránky. 
Realizácia: prvý septembrový týždeň na hodinách etickej výchovy realizovať kurz 
na tému: ako odbúrať trému, stres, zlé návyky pri učení, vytvorenie pozitívnej klímy 
školy, Na danú tému je možné využiť aj triednické hodiny. 
Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh 
a tvorbu projektov. K tomu, aby sa naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili 
pýtať, hľadať problémy, snažiť sa nájsť odpovede. 
Realizácia: Na hodinách informatiky analyzovať obsah tém ako sa učiť- ako pracovať 
so zdrojmi – odbornou literatúrou, časopismi, získavanie údajov z internetu 

  Získať základy logického myslenia, schopnosť triedenia a zovšeobecňovania 
 

 

Hodnotenie a klasifikácia 
Klasifikácia v obidvoch druhoch štúdia je v súlade s klasifikačným poriadkom 

vydaným MŠSR a v štvorročnom štúdiu aj kreditným systémom používaným v škole. 
Zvolené predmety a počty hodín odrážajú zameranie školy. Okrem toho 

vo vyšších ročníkoch 8-ročného štúdia (od tercii vyššie) a od 2. ročníka 4-ročného 
štúdia je daná možnosť žiakom voliť si predmety svojho štúdia zo skupiny voliteľných 
predmetov. 

Voliteľné (disponibilné) hodiny, uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, 
teda po premyslení v súlade so zameraním školy buď pridelíme povinným učebným 
predmetom, alebo ostanú pre voliteľné predmety a zaradíme ich do učebného 
plánu.



Gymnázium, SNP 607, Dobšiná 

 

23 
 

Rozdelenie hodín podľa ŠkVP ( v školskom roku 2016/2017 platný pre terciu, kvartu, 4. roč. ŠG) 
 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 
Počet hodín za 1.-4. 

ročník OG 
ročník 

1. 2 3 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 18 4 1 4   5   5   

Prvý cudzí jazyk 12 3 1 3 1 3 1 3 1 

Druhý cudzí jazyk 4 0   1   2   1 1 

Človek a príroda 

Fyzika 5 0   2   2   1 1 

Chémia 4 0   0   2   2   

Biológia 4 2   2   0 2 0 1 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 5 1   1   1   2   

Geografia 4 1 1 1 1 1   1   

Občianska náuka 3 0   1   1   1   

Človek a hodnoty 
Etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

3   1 1   1   1   

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 15 4 1 4   4   3 1 

Informatika 2 1 1 1 1 0 2 0 2 

Človek a svet práce Technika 2 1   1           

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 2 1   1           

Výtvarná výchova 2 2   0           

Výchova umením 1     1           

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova / 
športová príprava 

8 2 1 2 1 2 1 2 1 

Povinné hodiny spolu   94                 

Voliteľné hodiny   25                 

Počet hodín spolu   119                 

  pov/vol 22 7 26 4 24 6 22 8 

  spolu 29 30 30 30 
           

  povinné 94        

  rozširujúce 25        

  spolu 119        



Gymnázium, SNP 607, Dobšiná 

 

24 
 

 
 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 
Počet hodín za 1. - 4. ročník 

(5. - 8. ročník OG) 
ročník 

1. 2 3 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 12 3 1 3   3   3 2 

Prvý cudzí jazyk 16 4   4 1 4 1 4 2 

Druhý cudzí jazyk 8 2 1 2 1 2 1 2   

Človek a príroda 

Fyzika 5 2   2   1 1 0 0 

Chémia 5 2   2   1   0   

Biológia 6 2   2   2     1 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 6 2   2   2       

Geografia 4 1   2   1       

Občianska náuka 3         2   1 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

2 1   1           

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 11 3 1 3 1 3 1 2 2 

Informatika 3 1 1 1 1 1 1 0 2 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 4 1   1   1   1   

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova / 
športová príprava 

8 2   2   2   2   

Povinné hodiny spolu   93                 

Voliteľné hodiny   31           2   6 

Počet hodín spolu   124                 

  pov/vol 26 4 27 4 25 7 15 16 

  spolu 30 31 32 31 

           

  povinné 93        

  rozširujúce 31        

  spolu 124        
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Rozdelenie hodín podľa inovovaného ŠkVP ( v školskom roku 2016/2017 platný pre prímu, sekundu a kvintu, sextu OG ) 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 
Počet hodín za 1.-4. 

ročník OG 
ročník 

1. 2 3 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 19 
5  4  5   5   

Prvý cudzí jazyk 16 4  4  4  4  

Druhý cudzí jazyk 6 0   2   2   2  

Človek a príroda 

Fyzika 6 1   2   2   1  

Chémia 5 0   1   2   2   

Biológia 5+2 2   2   0 2 1  

Človek a spoločnosť 

Dejepis 5 1   1   1   2   

Geografia 4+2 2  2  1   1   

Občianska náuka 3 0      1   2   

Človek a hodnoty 
Etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

4  1  1   1   1   

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 16+1 4 1 4   4   4  

Informatika 3+6 1 1 1 1 1 1 1 1 

Človek a svet práce Technika  
              

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 2 1   1           

Výtvarná výchova 2 2   0           

Výchova umením 1     1           

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova / 
športová príprava 

8+4 2 1 2 1 2 1 2 1 

Povinné hodiny spolu   94                 

Voliteľné hodiny   27                 

Počet hodín spolu   119                 

  pov/vol 26 3 28 2 26 4 28 2 

  spolu 29 30 30 30 
           

  povinné 108        

  rozširujúce 11        

  spolu 119        
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Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 
Počet hodín za 1. - 4. ročník 

(5. - 8. ročník OG) 
ročník 

1. 2 3 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 12+3 3 1 3   3   3 2 

Prvý cudzí jazyk 14+6 3 2  3 2 4 1 4 1 

Druhý cudzí jazyk 12+2 3  3  3 1 3  1 

Človek a príroda 

Fyzika 5+1 1   2   1 1   

Chémia 5 2  2   1   2   

Biológia 6+1 2   2   2      

Človek a spoločnosť 

Dejepis 6 2   2   2       

Geografia 4 1   2   1       

Občianska náuka 3 0     0   2   1  

Človek a hodnoty 
Etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 

2 1   1           

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 12 3 1 3 1 3 1 2 2 

Informatika 3+5 1 1 1 1 1 1 0 2 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 2 1   1   0   0   

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova / 
športová príprava 

8 2   2   2   2   

Povinné hodiny spolu   93                 

Voliteľné hodiny   31           2   6 

Počet hodín spolu   124                 

  pov/vol 25 5 27 4 25 7 17 14 

  spolu 30 31 32 31 

           

  povinné 94        

  rozširujúce 30        

  spolu 124        
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu 8-ročného štúdia gymnázia s vyučovacím jazykom 

slovenským 

 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v 1. ročníku nesmie byť vyšší ako 30, v 2. až 4. 

ročníku 34 a v 5. až 8. ročníku 36 hodín, čo predstavuje maximálnu hodinovú dotáciu spolu s 

nepovinnými predmetmi za celé štúdium 276 hodín. Finančné krytie nepovinných predmetov 

ministerstvo škole nezaručuje.  

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, 

podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a 

zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím 

programom spravidla v priebehu jedného roka.  

3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania.  

4. Predmet náboženstvo sa vyučuje na cirkevných školách.  

5. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, 

nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk.  

6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, 

etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, 

ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Trieda sa na jednej 

hodine v týždni v 3. a 4. ročníku delí na skupiny v jednom z predmetov fyzika, chémia, biológia. 

Trieda sa v 5. až 8. ročníku delí na skupiny na jednej hodine v týždni len v jednom z predmetov 

fyzika, chémia, biológia a matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v 

triede. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.  

7. Vyučovacie hodiny pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra sa použijú na vyučovanie 

predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova v 1. – 4. ročníku.  

8. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno 

spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. 

Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 

12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.  

9. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej 

výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 

počtom žiakov 23.  

10. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  

a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP;  

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy, experimentálne overených inovačných programov zavedených do 

vyučovacej praxe a predmetov, z ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberá;  

c) na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno- vzdelávacích 

programov;  

d) na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

11. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.  
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu 4-ročného štúdia gymnázia s vyučovacím jazykom 

slovenským 
 

 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni nesmie byť vyšší ako 36, čo predstavuje 

maximálnu hodinovú dotáciu spolu s nepovinnými predmetmi za celé štúdium 144 hodín. 

Finančné krytie nepovinných predmetov ministerstvo škole nezaručuje.  

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, 

podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a 

zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím 

programom spravidla v priebehu jedného roka.  

3. Vyučovacia hodina má v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. Škola si môže zvoliť 

vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.  

4. Predmet náboženstvo sa vyučuje na cirkevných školách.  

5. Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, 

nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk.  

6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, 

etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, 

ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Trieda sa na jednej 

hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, 

biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. V predmete 

informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.  

7. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno 

spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. 

Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 

12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.  

8. Na vyučovanie ostatných povinne voliteľných predmetov (okrem etickej výchovy a náboženskej 

výchovy) možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 

počtom žiakov 23.  

9. Disponibilné hodiny použije škola pri dotvorení školského vzdelávacieho programu na:  

a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do ŠVP;  

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy, experimentálne overených inovačných programov zavedených do 

vyučovacej praxe a predmetov, z ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberá;  

c) na doplnenie obsahu vyučovacieho predmetu/predmetov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno- vzdelávacích 

programov;  

d) na špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

10. Kurzové formy výučby sa realizujú v zmysle platnej legislatívy.  

 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. marca 

2015 pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre 

gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2015. 
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KOMENTÁR K UČEBNÝM OSNOVÁM 
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú 
zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie 
Gymnázia Dobšiná. 
Obsahujú: 

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania. 
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, ktoré vychádzajú z kľúčových 

spôsobilostí. 
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové 

témy a prepojenie s inými predmetmi. 
4. Požiadavky na výstup 
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania. 
6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná 

literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické 
a didaktické prostriedky a pod. 

7. Hodnotenie predmetu. 
V učebných osnovách je potrebné ponechať časť, do ktorej sa budú zapisovať 
poznámky a skúsenosti ku jednotlivým častiam učebných osnov, aby sa mohli 
upravovať. 

5. NÁVRH TEMATICKÝCH OKRUHOV VOLITEĽNÝCH 

PREDMETOV 
Voliteľné hodiny je možné využiť na : 
Doplnenie hodín predmetom uvedeným v Štátnom vzdelávacom programe a to: 

a) buď bez doplnenia obsahu (budú potom určené na precvičovanie učiva), 

alebo s doplnenými témami, ktoré prehlbujú základné učivo. 

b) zaradením ďalšieho predmetu z ponúknutých predmetov, 
c) zaradením ďalšieho predmetu, obsah ktorého si zvolí škola. 

 

Voliteľné predmety: 
Práca s informáciami a komunikácia (alebo učíme sa učiť)  
Výchova k rodičovstvu a etike intímnych vzťahov  
Regionálna výchova 
Cvičenia z estetickej výchovy 
Výtvarné spracovanie materiálu 
Spoločenská výchova 
Spotrebiteľská výchova 
Geografia cestovného ruchu 
Rozvoj regiónu 
Mediálna výchova 
Zoznam voliteľných hodín je otvorený a bude postupne dopĺňaný. 
 
 

 


