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Prehľad zmien – revidovanie 

 

Platnosť 

Revidovanie 

Dátum Popis inovácie / zmeny / úpravy ŠkVP 

Platnosť od 1.9.2014  

Revidovanie Október 2014 Doplnený učebný plán osemročného gymnázia nereformovaný, 

doplnené informácie o učebnom pláne osemročného gymnázia 

podľa platných predpisov č. 2011-7915/18754:2-922 z 20.mája 

2011, doplnené informácie o učebnom pláne štvorročného  

gymnázia podľa platných predpisov č. 2011-7915/18754:2-922 z 

20.mája 2011, aktualizované voliteľné predmety v šk. roku 

2014/2015, doplnenie informácii k ukončovaniu štúdia podľa 

platnej legislatívy,  vyradená - Alternatíva učebného plánu s 

rozšírením telesnej a športovej prípravy. 

Doplnené UO - Fyzika 4. ročník a 8. D 2 a 4 hodinová dotácia – 

úprava názvu (Seminár z fyziky – nahradený Fyzika) 

Doplnené UO - Cvičenia z chémie 3. ročník, Chémia 4. ročník a 

8. D 4 a 5 hodinová dotácia – úprava názvu (Seminár z chémie – 

nahradený Chémia) 

Doplnené UO – Cvičenia z biológie 3. ročník, Biológia 4. ročník 

a 8. D 4 a 5 hodinová dotácia – úprava názvu (Seminár z biológie 

– nahradený Biológia), Biológia 1., 2. a 3. ročník 

Doplnené UO Ruský jazyk 1. ročník osemročného gymnázia, 

Konverzácia v ruskom jazyku 4. ročník,  Ruský jazyk 1., 2., 3. a 

4. ročník štvorročného gymnázia 

Doplnené UO – Konverzácia vo francúzskom jazyku 4. ročník 

Doplnené UO – Konverzácia nemecký jazyk 4. ročník 

Doplnené UO – Technika 2. Ročník 8-ročného štúdia 

Výchova umením – 2. ročník osemročného gymnázia - 

rozpracovaná v súlade s rozsahom podľa UP školy 

Úprava názvu – Seminár z matematiky – názov -  nahradený – 

Cvičenia z matematiky, úprava učebných osnov matematiky 2. 

(6.) ročník – rozpracované v rozsahu vzdelávacieho štandardu. 

Doplnené UO – Cvičenia z geografie, Geografia 1., 2., 3. a 4. 

ročník 

Doplnené UO - Mediálna výchova – rozpracované v rozsahu 

vzdelávacieho štandardu. 

Doplnené UO – Spoločenskovedný seminár – rozpracované v 

rozsahu vzdelávacieho štandardu. 

Doplnené UO – Informatika – rozpracované v rozsahu 

vzdelávacieho štandardu. 

Doplnené UO – Psychológia – rozpracované v rozsahu 

vzdelávacieho štandardu. 

Zmenený chybný názov predmetu – Telesná výchova zmenený na 

Telesná a športová výchova. 

Deskriptívna geometria – rozpracovaná v súlade s rozsahom 

podľa UP školy. 

Doplnené UO – výtvarná výchova 1. ročník osemročného 

gymnázia – rozpracované v rozsahu vzdelávacieho štandardu. 

Upravený RUP pre gymnáziá  8-ročným štúdiom ISCED 2 – je 

dodržaná časová dotácia v predmetoch slovenský jazyk a 

literatúra, občianska náuka v 1. – 4. ročníku. Prerokované na 
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pedagogickej porade 13. 4. 2015 Doplnené UO Slovenský jazyk a 

literatúra 3. ročník osemročného štúdia 

Aktualizovaná náplň Účelových cvičení – k 1. 9. 2014 

Revidovanie Júl 2015 K revízii školského vzdelávacieho programu, podľa ktorého sa 

realizuje výučba na Gymnáziu do šlo z viacerých dôvodov:  

1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo 

dňa 20. marca 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program pre 

gymnáziá (ISCED 3A) pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s 

platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom štúdia pre 

gymnáziá so štvorročným štúdiom, 1. ročníkom a 5. ročníkom 

gymnáziá s osemročným štúdiom. Súčasťou štátneho 

vzdelávacieho programu sú aj príslušné rámcové učebné plány, 

ktoré sa museli zapracovať do učebných plánov jednotlivých 

tried: 

 a) Rámcový učebný plán pre gymnázia s vyučovacím jazykom 

slovenským schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 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,  

b) Rámcový učebný plán pre gymnázia s osemročným štúdiom s 

vyučovacím jazykom slovenským schválený Ministerstvom 

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. Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 

navštevujú druhý až štvrtý ročník gymnázia so štvorročným 

štúdiom, sa do ukončenia štúdia vzdelávajú podľa doteraz 

platného štátneho vzdelávacieho programu. Žiaci, ktorí v 

školskom roku 2015/2016 navštevujú šiesty až ôsmy ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom, sa do ukončenia štúdia 

vzdelávajú podľa doteraz platného štátneho vzdelávacieho 

programu. Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevujú 

druhý až štvrtý ročník gymnázia s osemročným štúdiom, sa do 

ukončenia štvrtého ročníka štúdia vzdelávajú podľa doteraz 

platného štátneho vzdelávacieho programu a od piateho ročníka 

štúdia sa vzdelávajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 

gymnáziá schváleného pod číslom 2015 -7846/10840:1 -10B0. 

Maturitnými skúškami ôsmakov osemročného štúdia sa skončila 

dňa 30. 6. 2015 platnosť učebného plánu pre osemročné gymnázia 

číslo 3525/1994-212 platný od 1. 9. 2005 začínajúc prvým 

ročníkom. Z tohto dôvodu bude k 1. septembru 2015 zo štruktúry 

školského vzdelávacieho programu vyradený. 

Predmet Francúzsky jazyk sa nevyučuje, UO pre Francúzsky 

jazyk boli odstránené zo ŠkVP. 

K 1. 9. 2015 boli upravené UO podľa inovovaného ŠVP vo 

všetkých predmetoch, ktoré sa vyučujú v 1. ročníku štvorročného 

a v 1. a 5. ročníku osemročného gymnázia 

Zo školského vzdelávacieho programu bol odstránený Rámcový 

učebný plán pre gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom 
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(piaty až ôsmy ročník) s vyučovacím jazykom slovenským č. 

2011-7915/18754:1-922 z 20. mája 2011, pretože v šiestom a 

siedmom ročníku nemáme triedy. 

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti na základe 

metodiky z 22. augusta 2014 pod číslom 2014-11498/40322:5-

10E0 

Revidovanie  Júl 2016 Zo školského vzdelávacieho programu bol odstránený Rámcový 

učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovacím 

jazykom slovenským 2011-7915/18752:1-922 z  20. mája 2011  

Číslo: 3 625/1994 – 212, vzdelávanie ukončila posledná trieda, 

ktorá sa vzdelávala podľa tohto učebného plánu. 

K 1. 9. 2016 boli upravené UO podľa inovovaného ŠVP vo 

všetkých predmetoch, ktoré sa vyučujú v 1., 2. 3. a 4. ročníku 

štvorročného a v 1., 2, 3. 4., 5., 6., 7. a 8. ročníku osemročného 

gymnázia 

Na základe dodatku k ŠVP pre gymnázia s platnosťou  k 1. 9. 

2016 bol na základe odporúčania MŠVVaŠ SR doplnený ŠKvP o 

odporučené aktivity, ktoré smerujú k efektívnej a cielenej 

prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 

extrémizmu a ostatných foriem intolerancie 

Revidovanie Júl 2017 Zo školského vzdelávacieho programu boli odstránené UO 

všetkých predmetov 3. ročníka štvorročného gymnázia a 7. 

ročníka osemročného gymnázia. 

Do školského vzdelávacieho programu bola zapracovaná 

prierezová téma Environmentálna výchova podľa metodického 

usmernenia. 

Do UO SJL 4G bol zapracovaný dodatok č. 2 

V úvodnej časti iŠkVP boli vymedzené vlastné ciele výchovy a 

vzdelávania. 

Revidovanie Júl 2018 Zo školského vzdelávacieho programu bol odstránený Učebný 

plán pre gymnázia s osemročným štúdiom (pre 1. až 8. ročník ) 

s vyučovacím jazykom slovenským, č. 2011-7915/18754:2-922 

z 20.mája 2011. 

Zo školského vzdelávacieho programu bol odstránený Učebný 

plán pre gymnázia so štvorročným štúdiom vyučovacím jazykom 

slovenským, č. 2011-7915/18752:1-9220 z 20.mája 2011 

  Doplnené UO – Seminár v anglickom jazyku 4. ročník 

štvorročného štúdia a 8. ročník osemročného štúdia 

  Do školského vzdelávacieho programu bola zapracovaná 

prierezová téma Environmentálna výchova podľa usmernenia 

Štátneho pedagogického ústavu, 

http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/env_v-predmetoch-

isvp.pdf. 

Revidovanie Apríl 2019 Upravené UO MAT pre 4-ročné gymnázium a vyššie ročníky 8-

ročného gymnazia 

  Upravená klasifikácia UO SJL  

  Upravené UO RUJ pre 4-ročné a 8- ročné gymnázium (nová 

učebnica) 

  Zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov, ktorých predchádzajúci 

prvý (vyučovací) jazyk bol iný ako slovenský, v predmete 

slovenský jazyk a literatúra 

http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/env_v-predmetoch-isvp.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/aktuality/env_v-predmetoch-isvp.pdf
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Revidovanie Máj 2021 Upravené UO matematiky pre 4-ročné gymnázium a vyššie 

ročníky 8-ročného gymnazia 

  Doplnené UO – Viac ako peniaze – rozpracované v rozsahu 

vzdelávacieho štandardu. 

  Upravené UO nemecký jazyk pre 4-ročné gymnázium 

  Doplnené UO – Seminár z dejepisu – rozpracované v rozsahu 

vzdelávacieho štandardu. 

  Upravené UO biológie pre 1. a 2. ročník  8-ročné gymnázium 

  Upravené UO telesnej a športovej výchovy pre 1. ročník 8-ročné 

gymnázium 

  Upravené UO umenia a kultúra pre 3. a 4. ročník 4-ročné 

gymnázium a 7. a 8. ročník 8-ročné gymnázium 

Revidovanie Január 2022 Hodnotenie žiakov SŠ (https://www.minedu.sk/29262-

sk/usmernenie-k-hodnoteniu-ziakov-ss-januar-2022/) 

 Apríl 2022 Doplnené UO – Programovanie – rozpracované v rozsahu 

vzdelávacieho štandardu. 

 Apríl 2022 Úprava školského vzdelávacieho programu v súlade so zákonom 

č. 415/2021 Z.z.   
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1. Všeobecná charakteristika školy 

1.1 Vymedzenie cieľov, poslania výchovy a vzdelania, zameranie školy. 

Gymnázium Partizánske je škola s 8 triedami 4-ročného štúdia a 8 triedami 8-ročného štúdia. Škola je 

umiestnená blízko centra mesta. Základným východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu 

je dokument nazvaný Inovovaný Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike ISCED 

3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie. Gymnázium Partizánske má školský vzdelávací program zostavený 

na základe participatívneho demokratického princípu, ako model dvojúrovňového cieľového programu 

vzdelávania (kurikula) a jeho súčasťou je aj voliteľná časť vzdelávacieho programu školy, zohľadňujúca 

potreby a záujmy miestneho spoločenstva a regiónu. Štátny vzdelávací program pre gymnázia je rámcovaný 

povinných obsahom vzdelania, ktorým sa majú rozvinúť spôsobilosti žiakov, nadväzuje na predchádzajúci 

stupeň vzdelávania, podporuje komplexný medzipredmetový a nadpredmetový prístup k projektovaniu 

obsahu vzdelania podľa obsahových vzdelávacích oblastí a im zodpovedajúcich učebných predmetov, 

pričom zavádza aj prierezové témy, ktoré reflektujú otázky súčasného človeka, krajiny, sveta. Prelínajú sa 

ako povinná súčasť vzdelávania jednotlivými predmetmi a môžu sa uplatňovať prostredníctvom rôznych 

organizačných foriem a metód výučby. Hlavné ciele výchovy a vzdelávania sú sformulované v § 4 zákona 

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

neskorších predpisov.  

 

V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania je potrebné najmä:  

 poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváženého 

výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva;  

 prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie kauzálnych, funkčných a 

vývinových vzťahov medzi javmi a procesmi;  

 naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie a vyvodzovať logické závery;  

 viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatnením mnohostranného pohľadu pri riešení úloh;  

 naučiť žiakov zaraďovať získané informácie/poznatky do zmysluplného kontextu životnej praxe;  

 poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa 

ich schopností a záujmov a tiež potrieb spoločnosti;  

 prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne 

argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych skupinách;  

 posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti;  

 nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, duševnú 

rovnováhu a pohodu;  

 motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane 

ľudských a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a života na Zemi; 

 viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na 

miestnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni.  

 

Za hlavný cieľ gymnaziálneho vzdelávania možno považovať rozvinuté schopnosti, znalosti a hodnotové 

postoje absolventa tak, aby  

 bol pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti; 

 získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní a pre svoj osobný a sociálny 

rozvoj. Zámerom je rozvinúť u žiaka spôsobilosti v akademických oblastiach učenia sa tak, aby si 
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mohol vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb 

a záujmov;  

 získal dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte 

pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň bol motivovaný k ich rozvoju v priebehu kontinuálneho 

vzdelávania. Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, 

ktoré podporujú rozvinutie jeho vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia 

prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby.  

 

Inými slovami povedané, aby:  

 žiak získal potrebné vedomosti a zručnosti,  

 ich vedel vždy správne použiť,  

 si rozvíjal spôsobilosti,  

 bol komunikatívny, flexibilný, tvorivý,  

 vedel vyhľadávať informácie,  

 vedel prezentovať svoju prácu.  

Je dôležité priviesť žiaka k presvedčeniu, že byť komunikatívny neznamená veľa rozprávať, ale vedieť, 

o čom komunikovať, byť schopný vyhľadávať informácie znamená vedieť, aké informácie má hľadať a ako 

ich zaraďovať už do existujúceho súboru vedomostí a poznatkov. Ani najtalentovanejší žiak nedosiahne 

nič bez kvalitného učiteľa, a preto treba posilniť úlohu, postavenie a motiváciu pedagógov, ich profesijný 

a odborný rast. K ďalším významným cieľom gymnázia patrí podpora talentov, osobnosti a záujmov 

každého žiaka, skvalitnenie spolupráce s rodičmi, skvalitnenie spolupráce s verejnosťou, inštitúciami 

všetkého druhu, ale aj inými školami doma i v zahraničí. Škola musí umožniť svojmu žiakovi získať 

dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti v jednotlivých vyučovacích predmetoch, umožniť rozvoj jeho 

spôsobilostí, dať mu šancu, aby sa rozvíjal podľa vlastných schopností a umožniť mu zažiť úspech. Taktiež 

musí vytvoriť podmienky aj na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 

zabezpečiť mu rovnocenný prístup vo všetkých oblastiach vzdelávania. Celá činnosť školy musí smerovať 

k príprave žiaka na život, ktorý od neho vyžaduje schopnosť kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne 

riešiť problémy, ale aj rozhľadenosť, vytrvalosť, schopnosť kooperovať a pracovať v tíme, sebamotiváciu 

k celoživotnému vzdelávaniu. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na implementáciu inovatívnych postupov 

práce v rámci výchovy a vzdelávania súčasného žiaka.  

 

Najčastejšie uvádzanými dôvodmi sú:  

 premeniť tradičné školstvo na tvorivo-humanistickú dielňu,  

 naučiť žiaka byť aktívnym, nie pasívnym prijímateľom hotových informácií,  

 naučiť žiaka učiť sa,  

 odstrániť nudu a stereotypy z vyučovania,  

 žiak sa nemá v škole dozvedieť, čo sa má učiť doma,  

 pripraviť žiaka na konkurencieschopnosť a pod.  

 

Na splnenie týchto cieľov naša škola mimo základného vzdelania a výchovy poskytuje zážitkové 

učenie a výchovu akciami, ako sú: družobné výmenné cezhraničné stretnutia, lyžiarske a snoubordingové 

kurzy, kurzy letných športov, cykloturistika so spoznávaním regiónu, psychosociálny výcvik, kariérny deň, 
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exkurzie (zážitkové výstavy, návštevy koncentračných táborov, spoznávanie historických a kultúrnych 

pamiatok)...     

Aj keď poslaním našej školy je v spolupráci s rodičmi našich žiakov a miestnou komunitou vychovávať 

zodpovedných, celoživotne  vzdelávajúcich sa ľudí vyzbrojených mravnými postojmi, ideálmi a 

hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami potrebnými na úspešný život v 

ustavične sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej a globálnej spoločnosti, nesmieme zabúdať na 

hodnoty, ktoré sú a musia zostať trvalým základom nášho pedagogického snaženia:  

 

len slobodný človek môže konať zodpovedne, lebo: 

 sloboda jednotlivca sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého,  

 dodržiavanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy,  

 každý človek je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja,  

 spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa,  

 schopnosť sebareflexie umožňuje ďalší rozvoj každého z nás,  

 v našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu,  

 len človek, ktorý si váži iných, si môže vážiť sám seba,  

 uvedomenie si chyby môže byť krokom vpred. 

Zameranie školy: 

 V štvorročnom štúdiu využijeme voľné hodiny na posilnenie cudzích jazykov a niektorých 

všeobecno-vzdelávacích predmetov. Žiaci si zameranie vyberú voľbou skupiny voliteľných 

predmetov v maturitnom ročníku. Žiaci osemročného štúdia sú bez zamerania a disponibilné 

hodiny sú využité na posilnenie cudzích jazykov, všeobecne-vzdelávacích predmetov a telesnej 

a športovej výchovy. V prípade dostatočného záujmu vytvoríme triedu so zvýšeným počtom 

hodín telesnej a športovej prípravy so zameraním na futbal, hokej a hádzanú. 

 Stupeň vzdelania ISCED 3A. 

 

 

1.2 Profil absolventa gymnázia, stupeň vzdelania. 

Charakteristika absolventa, stupeň dosiahnutého vzdelania 

 Žiak nášho gymnázia získava úspešným absolvovaním maturitnej skúšky úplné stredné všeobecné 

vzdelanie. Počas štúdia si osvojí vedomosti a zručnosti vymedzené Štátnym vzdelávacím programom 

(ďalej ŠVP) pre stupeň vzdelania ISCED 3A a špecifikované Školským vzdelávacím programom 

(ŠkVP).  

 Výberom voliteľných predmetov v treťom a štvrtom ročníku 4-ročného štúdia, siedmom a ôsmom 

ročníku 8-ročného štúdia profiluje svoje vzdelávanie podľa predpokladaného ďalšieho štúdia a 

profesionálneho zamerania. 

 Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch (na úrovni stanovenej ŠVP). 

 Vie samostatne používať moderné informačno-komunikačné technológie na získavanie a spracovanie 

informácií i prezentáciu výsledkov vlastnej práce. 
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 Je samostatnou morálne vyspelou osobnosťou, myslí tvorivo a kriticky. Má pozitívny vzťah k ďalšiemu 

vzdelávaniu a rozvíjaniu svojej osobnosti, k  zdravému životnému štýlu, ochrane životného prostredia, 

kultúrnych a spoločenských hodnôt. 

 

Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo 

vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiak získal 

v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni. Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 

(SERR), jazyk s väčšou časovou dotáciou ukončenia vzdelávania na úrovni B2 a jazyk s menšou časovou 

dotáciou na úrovni B1(SERR). 

 

Absolvent: 

 má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú 

vymedzené vzdelávacími štandardami; 

 efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch; 

 má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom život a pri ďalšom 

štúdiu/pracovnom zaradení; 

 ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie; 

 vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií; 

 uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre 

ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu; 

 akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti; 

 je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej 

angažovanosti v národnom a globálnom kontexte; 

 uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti; 

 zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné 

prostredie na Zemi. 

Profil absolventa je založený na spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych 

obsahoch najmä súčasného vedného (a technického) vzdelávania. Predstavuje všeobecnú vzdelanosť (ako 

komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré 

jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umožňujú mu 

úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na 

spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov, najmä nižšieho sekundárneho vzdelávania. 

Spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné 

v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. 

Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať  (a preto môžu byť 

základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho – 

školského vzdelávania, ale aj neinštitucionálneho vzdelávania. 

Jednotlivé spôsobilosti sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový 

charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného 

vzdelávacieho programu a ďalších rozvíjajúcich aktivít, ktoré v rámci školy prebiehali. 

Spôsobilosti (kompetencie) sú koncipované ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný 

procesom ich rozvíjania. 
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Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má na úrovni svojich možností rozvinuté tieto spôsobilosti: 

 kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

o uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja, 

o dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

o dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 

o kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti, 

 sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

o dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 

rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia, 

o efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

o vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 

o dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

o chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 

spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 

zodpovednosti, 

 kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky 

o používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 

o používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, 

štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

o používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, 

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

o efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých 

aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov 

reálneho života, 

o nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie    v 

textovej aj grafickej podobe, 

o vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote, 

o uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

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

informačno-komunikačných technológií, 

 kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

o uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení, 

o je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 

formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

o poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne 

ich rizika, 

o dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty, 

 kompetencie (spôsobilosti) občianske 

o uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a 

ochraňuje princípy demokracie, 
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o vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 

o uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva 

k naplneniu práv iných, 

o je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

o zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim stanoviská a 

aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

 kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

o reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

o na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami a potrebami, 

o efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo 

prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov, 

o dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

o dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a 

aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

o je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

o chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení, 

o dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

 kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

o dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom 

dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

 kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

o dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích 

prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

o dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie 

prostriedky, 

o uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti, 

o cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

o pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

o správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, 

o je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie ISCED 3A získa žiak úspešným absolvovaním 

posledného ročníka štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu, 

ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej 

skúške. Slovenský kvalifikačný rámec a Európsky kvalifikačny rámec (SKKR) – 4. 

Podľa §12 školského zákona je slovenský jazyk – vychovno – vzdelávacím jazykom 

 

1.3 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

     V spolupráci s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a na základe 

žiadosti rodičov zabezpečujeme prípravu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na 

základe druhu handicapu alebo inej špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby spracujeme pre týchto žiakov 

individuálny vzdelávací program, ktorý umožní týmto žiakom zapojiť sa do vyučovania primerane ich 
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zdravotnému stavu a schopnostiam a dosahovať primerané študijné výsledky. Túto oblasť činnosti školy 

zabezpečuje výchovný poradca. Na základe žiadosti týchto žiakov, alebo ich zákonných zástupcov, 

zabezpečíme primerané podmienky pre vykonanie externej aj internej časti maturitnej skúšky, prípadne 

ďalších externých aj interných meraní. Veľmi nadaní žiaci môžu v prípade individuálnej integrácie 

postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu podľa § 26 ods. 2 školského zákona. Pri 

hodnotení a klasifikácií žiaka zo zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 školského 

zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov. Vychádzať aj z 

odporúčaní poradenského zariadenia a vzdelávacieho programu pre žiaka zo zdravotným znevýhodnením.  

 

1.4 Začlenenie prierezových tém 

V prílohe. 

 

2. Školský učebný plán 

2.1. Učebné plány 

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a 

spôsobilosti, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Vymedzuje všeobecné ciele školy ako spôsobilosť vo 

vyváženom rozvoji osobnosti žiaka a vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania. Je východiskom a 

záväzným dokumentom pre vytvorenie školského vzdelávacieho programu, ktorý predstavuje druhú úroveň 

zmieňovaného modelu riadenia škôl. V tomto programe  je zahrnutý už konkrétny voliteľný obsah 

vzdelávania. 

Neoddeliteľnou súčasťou štátneho vzdelávacieho programu je rámcový učebný plán, ktorý je zasa 

východiskom a záväzným dokumentom na tvorbu učebného plánu. V súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a doplnení niektorých zákonov musia obsahovať vzdelávacie oblasti a zoznam vyučovacích 

predmetov s vymedzením najmenšieho počtu vyučovacích hodín v rámci celého vzdelávacieho programu 

alebo jeho ucelenej časti.  

Rámcové učebné plány určujú taktiež rozsah najväčšieho týždenného počtu vyučovacích hodín v 

príslušnom ročníku vzdelávacieho programu a počet hodín, ktoré môže škola použiť na vlastné zameranie.  

Voliteľné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu, umožňujú diferenciáciu štúdia na 

škole, zohľadňujú záujmy žiakov a ich rodičov, ale aj personálne a priestorové podmienky školy. O ich 

využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania.        

Pri štúdiu na našej škole sa kladie dôraz na voliteľnosť a možnosť profilácie každého žiaka, na túto 

časť štúdia slúžia voliteľné hodiny.  

Učebné plány sú súčasťou školských vzdelávacích programov a rozpracúvajú rámcové učebné plány 

štátneho vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov s určením celkového týždenného počtu 

vyučovacích hodín pre príslušný ročník školského vzdelávacieho programu. Vymedzujú výchovno-

vzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu. 

Možnosť využitia voľných hodín: 
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 Učebné predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do Štátneho vzdelávacieho 

programu. 

 Učebné predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví jeho obsah. 

 Na výučbu voliteľných predmetov, ktoré si volí každý žiak sám. 

 

Na našej škole ponúkame možnosť študovať v triedach štvorročného a osemročného štúdia so 

všeobecným zameraním. 

V priebehu štúdia na gymnáziu sa umožňuje žiakom podľa § 26, 34 - 39 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov: 

 prerušenie štúdia (riaditeľ školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú 

dochádzku, na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho žiadosť, najviac na 

tri roky; riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky alebo jej zákonného zástupcu prerušiť 

štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej povoliť štúdium podľa individuálneho učebného plánu),  

 prestup na inú strednú školu  (povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe 

žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti), 

 preradenie do základnej školy (preradenie žiaka, ktorý navštevuje 1. až 4. ročník osemročného 

vzdelávacieho programu v gymnáziu do základnej školy možno iba vtedy, ak sa mu nepovolí opakovať 

ročníku, stratí zdravotnú spôsobilosť, stratí športovú výkonnosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu 

žiaka),  

 opakovanie ročníka (rozhoduje riaditeľ školy na základe posúdenia jeho  vzdelávacích výsledkov a 

dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosť alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti 

jeho zákonný zástupca, ak riaditeľ školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, 

opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa školského roka 

príslušného ročníka),  

 postup do vyššieho ročníka (nadaného žiaka môže riaditeľ gymnázia po prerokovaní               v 

pedagogickej rade školy preradiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka na 

základe výsledkov komisionálnej skúšky; maloletého žiaka možno preradiť bez absolvovania 

predchádzajúceho ročníka do vyššieho ročníka len so súhlasom zákonného zástupcu),  

 zanechanie štúdia (ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi 

to písomne riaditeľovi gymnázia; ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný 

zástupca),  

 vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu (môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo 

na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy; riaditeľ školy môže povoliť individuálne 

vzdelávanie žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov – choroba, tehotenstvo; súčasne s 

povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ gymnázia so zákonným 

zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho 

učebného plánu, ktoré musia byť   v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú 

záväzné pre obe strany),  

 štúdium na zahraničnej škole obdobného typu (riaditeľ gymnázia môže po posúdení učebných plánov 

a po prerokovaní v pedagogickej rade povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v 

zahraničí,  štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení 

ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať skúšky najviac z troch predmetov, pričom 

rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná). 
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Učebný plán pre gymnázia s osemročným štúdiom (pre 1. až 8. ročník )  

s vyučovacím jazykom slovenským 

s platnosťou od 1. 9. 2015 , koniec platnosti 31. 8. 2024  pre triedy III. D, IV. D, VII.D a VIII.D 

(2022/2023) 

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 

Vzdelávacia 

oblasť 

Povinný vyučovací 

predmet 

Š
tá

tn
y
 v

zd
el

á
v
a
cí

 p
ro

g
r
a
m

 

Ročník štúdia/počet hodín za 

1. až 8. ročník 

Š
k

o
ls

k
ý
 v

zd
el

á
v
a
cí

 p
ro

g
ra

m
 

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

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 31 5 4 5 5 3 3 4* 5** 34 

1. Cudzí jazyk (anglický 

jazyk) 
30 4 4 4 4 4 4 4* 4* 32 

2. Cudzí jazyk (nemecký 

jazyk, ruský jazyk) 
20 2 3* 3* 2 3 3 3 3 22 

Konverzácia v anglickom 

jazyku 
0               2** 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 29 4 4 4 5 4 4 4 2 31 

Informatika 6 1* 1 1 1 1 1 2*   8 

Človek a príroda 

Fyzika 11   2 2 2 2 2 2*   12 

Chémia 10   1 2 2 3* 2 2*   12 

Biológia 11 1 2 1 1 3* 2 2   12 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 11 2* 1 1 2 2 2 2   12 

Geografia 8 1 2* 1 1 2 2* 1   10 

Občianska náuka 7 1 1 1 1   2 2*   8 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/Náboženská 

výchova 
6 1 1 1 1 1 1     6 

Človek a svet práce Technika 0     1           1 
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Umenie a kultúra 

Umenie a kultúra 2         1 1     2 

Hudobná výchova 2 1 1             2 

Výtvarná výchova 2 2               2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 16 4** 3* 3* 3* 3* 2 2 2 22 

spolu 
  

202 29 30 30 30 32 31 30 18 230 

Počet disponibilných 

hodín spolu/ počet 

voliteľných premetov   

41             2 11 13 

Spolu hodín v 

ročníku   
  29 30 30 30 32 31 32 29   

Spolu hodín za 

štúdium   
                  243 

 

* posilnenie hodinovej dotácie predmetu o 1 hodinu z voliteľných hodín 

 ** posilnenie hodinovej dotácie predmetu o 2 hodinu z voliteľných hodín 

 

Poznámky  k učebnému plánu osemročného štúdia gymnázia:  

 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín tried vytvoreného zástupkyňou riaditeľa školy a 

schváleného riaditeľom školy. 

 Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

 Prvým cudzím jazykom je povinne anglický jazyk. Druhým cudzím jazykom je nemecký alebo ruský 

jazyk. Delenie triedy na skupiny je pri výučbe cudzích jazykov povinné. Skupiny sa tvoria na základe 

návratiek, ktoré prinesú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na  zápis. V prípade, že celá trieda má 

prvý resp. druhý cudzí jazyk rovnaký, rozdelenie žiakov do skupín je potom v kompetencii 

konkrétnych vyučujúcich a uskutoční sa až na začiatku školského roka.  

 Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou 

výchovou. Vyučovanie zabezpečuje pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou 

spôsobilosťou, ktorý má aj cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti. Delenie triedy na skupinu žiakov navštevujúcich etickú výchovu a náboženskú výchovu 

je povinné, pričom minimálny počet žiakov v jednej skupine je 12. Na vyučovanie týchto predmetov 

však možno spájať aj žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 

20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 

Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova 

na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. Skupiny sa tvoria na základe návratiek, ktoré 

prinesú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na  zápis. Záväzné zisťovanie záujmu o vyučovanie 

týchto predmetov na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia 

zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov jeho veku.  
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 Delenie triedy na skupiny je pri vyučovaní predmetu informatika povinné. Počet žiakov v skupine 

závidí od počtu počítačov v odbornej učebni informatiky. Platí zásada, že v skupine môže byť toľko 

žiakov, koľko je počítačov v odbornej učebni, čím sa zabezpečí, aby pri výučbe tohto predmetu mal 

každý žiak k dispozícii svoj počítač. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.  

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

výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter 

laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v 2., 3., 4. 

a 5. ročníku delí na skupiny v predmete fyzika, chémia . Trieda sa na jednej hodine v týždni v 1., 2., 

3., 4., 5. ročníku delí na skupiny v  predmete biológia. Trieda sa na jednej hodine v týždni v 1. a 5. 

ročníku delí na skupiny v predmete matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov 

v triede. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. (Delenie na skupiny 

v ostatných ročníkoch sa uskutoční podľa finančných podmienok školy). 

 Delenie triedy na skupiny je povinné aj pri vyučovaní predmetu telesná a športová výchova. Kritériom 

je pohlavie žiakov. Minimálny počet žiakov v skupine je 12, maximálny 25. U žiakov tried 

osemročného štúdia (1. až 4. ročníka) možno vytvárať skupiny v prípade poklesu pod 12 tak, že do 

jednej skupiny sú spojení aj žiaci z rôznych ročníkov.  

 Na skupiny sa musia deliť triedy aj na hodinách prírodovedných predmetov (fyziky, chémie a biológie), 

ak tieto majú charakter laboratórnych cvičení.  

 41 voliteľných hodín použitých na dotvorenie učebného plánu:  

a) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu slovenský jazyk a 

literatúra,  

b) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu anglický jazyk,  

c) 3 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu druhý cudzí jazyk,  

d) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie predmetu konverzácia v anglickom jazyku,  

e) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu fyzika,  

f) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie predmetu chémia, 

g) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu biológia,  

h) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu dejepis,  

i) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu geografia, 

j) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu občianska náuka,  

k) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu matematika,  

l) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu informatika,  

m) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu technika,  

n) 6 voliteľných hodín je použitých na posilnenie hodinovej dotácie predmetu telesná a športová 

výchova 

o) 2 voliteľné hodiny v 7. ročníku sú určené na výučbu jedného voliteľného predmetu podľa záujmu 

žiakov. Vytváranie jednotlivých skupín voliteľných predmetov sa realizuje na základe osobnej 

voľby žiaka prostredníctvom návratky, ktorú odovzdá triednemu učiteľovi do 31. marca 

príslušného kalendárneho roka. Minimálny počet žiakov v skupine voliteľného predmetu je 12. 

p) 11 voliteľných hodín v 8. ročníku je určených na výučbu troch voliteľných predmetov 

s nasledujúcou hodinovou týždennou dotáciou: jeden voliteľný predmet s päťhodinovou časovou 

dotáciou, jeden voliteľný predmet so štvorhodinovou časovou dotáciou a jeden voliteľný predmet 

s dvojhodinovou časovou dotáciou podľa záujmu žiakov. Skupiny voliteľných predmetov sa 

vytvárajú na základe osobnej voľby žiaka prostredníctvom návratky, ktorú odovzdá triednemu 

učiteľovi do 31. marca príslušného kalendárneho roku.  
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 Povinnou súčasťou učebného plánu sú prierezové témy implementované do predmetov jednotlivých 

vzdelávacích oblastí.  

 Všetky povinné a voliteľné predmety uvedené v učebnom pláne sú klasifikované okrem predmetu 

etická výchova a náboženstvo, kde sa predmet klasifikuje „absolvoval/a – neabsolvoval/a“. 

 Neoddeliteľnou súčasťou učebného plánu 1. až 6. ročníka osemročného štúdia sú účelové cvičenia, 

ktoré realizujeme  v prírode 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar, lyžiarsky 

a snoubordingový kurz v 3. , 5. a zdokonaľovací v 7. ročníku, škola v prírode v 1. a 2. ročníku (podľa 

záujmu zo strany rodičov), ale aj celý rad exkurzií uvedených v pláne práce školy na príslušný školský 

rok.  
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Učebný plán pre gymnázia so štvorročným štúdiom vyučovacím jazykom slovenským    

s platnosťou od 1. 9. 2015,  koniec platnosti 31. 8. 2024  pre triedy III. A, B, IV. A, B                                                      

(2022/2023) 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 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. 

Vzdelávacia oblasť Povinný vyučovací predmet 

Š
tá

tn
y
 v

zd
el

á
v
a
cí

 p
ro

g
r
a
m

 

Ročník štúdia/ 

počet hodín za 1. až 

4. ročník 

Š
k

o
ls

k
ý
 v

zd
el

á
v
a
cí

 p
ro

g
ra

m
 

1. 2. 3. 4. 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 12 3 3 4* 5** 15 

1. Cudzí jazyk (anglický jazyk) 14 4 4 4* 4* 16 

2. Cudzí jazyk (nemecký jazyk, 

ruský jazyk) 
12 3 3 3 3 12 

Konverzácia v anglickom 

jazyku 
0       2** 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 12 4 4 4 2 14 

Informatika 3 1 1 2*   4 

Človek a príroda 

Fyzika 5 2 2 2*   6 

Chémia 5 3* 2 2*   7 

Biológia 6 3* 2 2   7 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 6 2 2 2   6 

Geografia 4 2 2* 1   5 

Občianska náuka 3   2 2*   4 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/Náboženská 

výchova 
2 1 1     2 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 2 1 1     2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 8 3* 2 2 2 9 

spolu   94 32 31 30 18 111 

Počet disponibilných 

hodín spolu/ počet 

voliteľných premetov   
30     2 11 13 

Spolu hodín v ročníku     32 31 32 29   

Spolu hodín za štúdium             124 

 

* posilnenie hodinovej dotácie predmetu o 1 hodinu z voliteľných hodín 

 ** posilnenie hodinovej dotácie predmetu o 2 hodinu z voliteľných hodín 
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Z celkového počtu 30 disponibilných hodín je 13 využitých priamo výber voliteľných predmetov v 3. a 4. 

ročníku a ostatné sú využité na zvýšenie hodinovej dotácie existujúcich predmetov. 

Poznámky k učebnému plánu tried štvorročného štúdia gymnázia:  

 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.  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 školského roka.   

 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín tried vytvoreného povereným zástupcom riaditeľky 

školy a schváleného riaditeľkou školy, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

 V triede sa vyučujú povinne dva cudzie jazyky, pričom trieda sa na každej hodine delí na skupiny. 

Prvým cudzím jazykom je pre všetkých žiakov je povinne anglický jazyk. Druhým cudzím 

jazykom je nemecký alebo ruský  podľa záujmu žiakov a možností školy. Delenie triedy na 

skupiny je pri výučbe cudzích jazykov povinné. Tieto skupiny sa vytvárajú na základe návratiek, 

ktoré prinesú zákonní zástupcovia budúcich prvákov po prijímacích skúškach na ich zápis. V 

prípade, že celá trieda má prvý resp. druhý cudzí jazyk rovnaký, rozdelenie žiakov do skupín je 

potom v kompetencii konkrétnych vyučujúcich a uskutoční sa až na začiatku školského roka 

podľa kritérií, ktoré si zvolia.   

 Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou 

výchovou. Jej vyučovanie zabezpečuje pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou 

ktorý má aj cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. 

Delenie triedy na skupinu žiakov navštevujúcich etickú výchovu a náboženskú výchovu je 

povinné, pričom minimálny počet žiakov v jednej skupine je 12. Na vyučovanie týchto predmetov 

však možno spájať aj žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 

počtom 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych 

ročníkov (v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách v znení neskorších 

predpisov). Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu 

náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. Záväzné zisťovanie 

záujmu o vyučovanie týchto predmetov na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe 

písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov jeho veku.  

  Delenie triedy na skupiny je pri vyučovaní predmetu informatika povinné. Počet žiakov v skupine 

sa odvíja od počtu počítačov v odbornej učebni informatiky. Platí zásada, že v skupine môže byť 

toľko žiakov, koľko je počítačov v odbornej učebni, čím sa zabezpečí, aby pri výučbe tohto 

predmetu mal každý žiak k dispozícii svoj počítač. V predmete informatika však môže byť v 

jednej skupine najviac 15 žiakov.   

 Delenie triedy na skupiny je povinné aj pri vyučovaní predmetu telesná a športová výchova. 

Kritériom je pohlavie žiakov. Minimálny počet žiakov v skupine je 12. V prípade potreby možno 

spájať do skupín aj žiakov z rôznych tried toho istého ročníka.  

 Triedy sa na jednej hodine v týždni v 1. ročníku delí na skupiny v predmete matematika, fyzika, 

chémia a biológia. 
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 Na skupiny sa musia deliť triedy aj na hodinách prírodovedných predmetov (fyziky, chémie a 

biológie), ak tieto majú charakter laboratórnych cvičení. Trieda sa na jednej hodine v týždni v 

jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia. Delenie 

na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.  

 

  30 voliteľných hodín použitých na dotvorenie učebného plánu: 

a) 3 voliteľné hodiny sú využité na posilnenie hodinovej dotácie slovenského jazyka, 

b) 2 voliteľné hodina sú využité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu anglický jazyk,  

c) 2 voliteľné hodiny sú využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu konverzácia 

v anglickom jazyku vo 4. ročníku,  

d) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu fyzika,  

e) 2 voliteľné hodiny sú využité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu chémia,  

f) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu biológia, 

g) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu geografia, 

h) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu občianska náuka, 

i) 2 voliteľné hodiny sú využité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu matematika, 

j) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu informatika, 

k) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu telesná a športová 

výchova, 

l) 2 voliteľné hodiny v 3. ročníku sú určené na výučbu jedného voliteľného predmetu podľa 

záujmu žiakov. Skupiny voliteľných predmetov sa tvoria na základe osobnej voľby žiaka 

prostredníctvom elektronickej návratky do konca februára  príslušného kalendárneho roka. 

Na vyučovanie voliteľných predmetov možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárať skupiny najmenej s 12 a najviac s 23 žiakmi. 

m) k) 11 voliteľných hodín v 4. ročníku je určených na výučbu troch voliteľných predmetov 

s päťhodinovou, štvorhodinovou a dvojhodinovou týždennou dotáciou podľa záujmu 

žiakov. Skupiny voliteľných predmetov sa tvoria na základe osobnej voľby žiaka 

prostredníctvom elektronickej návratky do 31. marca  príslušného kalendárneho roka. Na 

vyučovanie voliteľných predmetov možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka 

a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 23. 

 

 Povinnou súčasťou učebného plánu sú prierezové témy implementované do predmetov 

jednotlivých vzdelávacích oblastí .   

 Všetky povinné a voliteľné predmety uvedené v učebnom pláne sú klasifikované s výnimkou 

etickej výchovy a náboženskej výchovy.   

 

 V súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov 

možno organizovať celý rad ďalších aktivít, najmä:  

a) účelové cvičenia (povinné) v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 hodín v každom polroku (na jar 

a jeseň),  

b) kurz na ochranu života a zdravia (povinné) v 3. ročníku štúdia v rozsahu 3 dní po 6 

výcvikových hodinách (spolu s účelovými cvičeniami sa počas nich realizuje povinná 

prierezová téma ochrana života a zdravia),  

c) kurz pohybových aktivít v prírode, a to formou lyžiarskeho kurzu, snoubordingového 

kurzu (realizuje sa v 1. a 3. ročníku, jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov, 

jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov), turistického kurzu alebo kurzu 
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(splav) a  iných športov v prírode v rozsahu 5 vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 

15 vyučovacích hodín  

d) exkurzie (na jedného pedagogického zamestnanca pripadá najviac 25 žiakov),  

e) školské výlety (na jedného pedagogického zamestnanca pripadá najviac 25 žiakov); môžu 

sa organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni 

 

*zdokonaľovací lyžiarsky a snoubordingový kurz a zdokonaľovací kurz možno podľa záujmu žiakov 

realizovať aj s iných ročníkov  
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  Učebný plán pre gymnázia s osemročným štúdiom (pre 1. až 8. ročník )  

s vyučovacím jazykom slovenským 

s platnosťou od 1. 9. 2021 začínajúc 1. a 5. ročníkom   pre triedy   I. D, II. D, III. D, IV. D, V. D, VI. D, 

VII. D, VIII. D (2022/2023) 

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 

Vzdelávacia 

oblasť 

Povinný vyučovací 

predmet 

Š
tá

tn
y
 v

zd
el

á
v
a
cí

 p
ro

g
r
a
m

 

Ročník štúdia/počet hodín za 

1. až 8. ročník 

Š
k

o
ls

k
ý
 v

zd
el

á
v
a
cí

 p
ro

g
ra

m
 

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

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 31 5 4 5 5 3 3 4* 5** 34 

1. Cudzí jazyk (anglický 

jazyk) 
30 4 4 4 4 4 4 4* 4* 32 

2. Cudzí jazyk (nemecký 

jazyk, ruský jazyk) 
20 2 3* 3* 2 3 3 3 3 22 

Konverzácia v anglickom 

jazyku 
0               2** 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 29 4 4 4 5 5 5* 4*  31 

Informatika 6 1* 1 1 1 1 1 2*   8 

Človek a príroda 

Fyzika 11   2 2 2 2 2 2*   12 

Chémia 10   1 2 2 3* 2 2*   12 

Biológia 11 2* 2 1 1 3* 2 2   13 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 11 2* 1 1 2 2 2 2   12 

Geografia 8 1 2* 1 1 2 2* 1   10 

Občianska náuka 7 1 1 1 1   2 2*   8 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/Náboženská 

výchova 
6 1 1 1 1 1 1     6 
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Človek a svet práce Technika 0     1           1 

Umenie a kultúra 

Umenie a kultúra 2             2  2 

Hudobná výchova 2 1 1             2 

Výtvarná výchova 2 2               2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 16 3* 3* 3* 3* 3* 2 2 2 21 

spolu 
  

202 29 30 30 30 32 31 30 18 230 

Počet disponibilných 

hodín spolu/ počet 

voliteľných premetov   

41             2 11 13 

Spolu hodín v 

ročníku   
  29 30 30 30 32 31 32 29   

Spolu hodín za 

štúdium   
                  243 

 

* posilnenie hodinovej dotácie predmetu o 1 hodinu z voliteľných hodín 

 ** posilnenie hodinovej dotácie predmetu o 2 hodinu z voliteľných hodín 

 

Poznámky  k učebnému plánu osemročného štúdia gymnázia:  

 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín tried vytvoreného zástupkyňou riaditeľa školy a 

schváleného riaditeľom školy. 

 Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

 Prvým cudzím jazykom je povinne anglický jazyk. Druhým cudzím jazykom je nemecký alebo ruský 

jazyk. Delenie triedy na skupiny je pri výučbe cudzích jazykov povinné. Skupiny sa tvoria na základe 

návratiek, ktoré prinesú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na  zápis. V prípade, že celá trieda má 

prvý resp. druhý cudzí jazyk rovnaký, rozdelenie žiakov do skupín je potom v kompetencii 

konkrétnych vyučujúcich a uskutoční sa až na začiatku školského roka.  

 Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou 

výchovou. Vyučovanie zabezpečuje pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou 

spôsobilosťou, ktorý má aj cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti. Delenie triedy na skupinu žiakov navštevujúcich etickú výchovu a náboženskú výchovu 

je povinné, pričom minimálny počet žiakov v jednej skupine je 12. Na vyučovanie týchto predmetov 

však možno spájať aj žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 

20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 

Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova 

na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. Skupiny sa tvoria na základe návratiek, ktoré 

prinesú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na  zápis. Záväzné zisťovanie záujmu o vyučovanie 
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týchto predmetov na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia 

zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov jeho veku.  

 Delenie triedy na skupiny je pri vyučovaní predmetu informatika povinné. Počet žiakov v skupine 

závidí od počtu počítačov v odbornej učebni informatiky. Platí zásada, že v skupine môže byť toľko 

žiakov, koľko je počítačov v odbornej učebni, čím sa zabezpečí, aby pri výučbe tohto predmetu mal 

každý žiak k dispozícii svoj počítač. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.  

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

výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter 

laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Trieda sa na jednej hodine v týždni v 2., 3., 4. 

a 5. ročníku delí na skupiny v predmete fyzika, chémia . Trieda sa na jednej hodine v týždni v 1., 2., 

3., 4., 5. ročníku delí na skupiny v  predmete biológia. Trieda sa na jednej hodine v týždni v 1. a 5. 

ročníku delí na skupiny v predmete matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov 

v triede. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov. (Delenie na skupiny 

v ostatných ročníkoch sa uskutoční podľa finančných podmienok školy). 

 Delenie triedy na skupiny je povinné aj pri vyučovaní predmetu telesná a športová výchova. Kritériom 

je pohlavie žiakov. Minimálny počet žiakov v skupine je 12, maximálny 25. U žiakov tried 

osemročného štúdia (1. až 4. ročníka) možno vytvárať skupiny v prípade poklesu pod 12 tak, že do 

jednej skupiny sú spojení aj žiaci z rôznych ročníkov.  

 Na skupiny sa musia deliť triedy aj na hodinách prírodovedných predmetov (fyziky, chémie a biológie), 

ak tieto majú charakter laboratórnych cvičení.  

 41 voliteľných hodín použitých na dotvorenie učebného plánu:  

q) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu slovenský jazyk a 

literatúra,  

r) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu anglický jazyk,  

s) 3 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu druhý cudzí jazyk,  

t) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie predmetu konverzácia v anglickom jazyku,  

u) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu fyzika,  

v) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie predmetu chémia, 

w) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu biológia,  

x) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu dejepis,  

y) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu geografia, 

z) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu občianska náuka,  

aa) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu matematika,  

bb) 2 voliteľné hodiny sú použité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu informatika,  

cc) 1 voliteľná hodina je použitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu technika,  

dd) 5 voliteľných hodín je použitých na posilnenie hodinovej dotácie predmetu telesná a športová 

výchova 

ee) 2 voliteľné hodiny v 7. ročníku sú určené na výučbu jedného voliteľného predmetu podľa záujmu 

žiakov. Vytváranie jednotlivých skupín voliteľných predmetov sa realizuje na základe osobnej 

voľby žiaka prostredníctvom návratky, ktorú odovzdá triednemu učiteľovi do 31. marca 

príslušného kalendárneho roka. Minimálny počet žiakov v skupine voliteľného predmetu je 12. 

ff) 11 voliteľných hodín v 8. ročníku je určených na výučbu troch voliteľných predmetov 

s nasledujúcou hodinovou týždennou dotáciou: jeden voliteľný predmet s päťhodinovou časovou 

dotáciou, jeden voliteľný predmet so štvorhodinovou časovou dotáciou a jeden voliteľný predmet 

s dvojhodinovou časovou dotáciou podľa záujmu žiakov. Skupiny voliteľných predmetov sa 
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vytvárajú na základe osobnej voľby žiaka prostredníctvom návratky, ktorú odovzdá triednemu 

učiteľovi do 31. marca príslušného kalendárneho roku.  

 

 Povinnou súčasťou učebného plánu sú prierezové témy implementované do predmetov jednotlivých 

vzdelávacích oblastí.  

 Všetky povinné a voliteľné predmety uvedené v učebnom pláne sú klasifikované okrem predmetu 

etická výchova a náboženstvo, kde sa predmet klasifikuje „absolvoval/a – neabsolvoval/a“. 

 Neoddeliteľnou súčasťou učebného plánu 1. až 6. ročníka osemročného štúdia sú účelové cvičenia, 

ktoré realizujeme  v prírode 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar, lyžiarsky 

a snoubordingový kurz v 3. , 5. a zdokonaľovací v 7. ročníku, škola v prírode v 1. a 2. ročníku (podľa 

záujmu zo strany rodičov), ale aj celý rad exkurzií uvedených v pláne práce školy na príslušný školský 

rok.  
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Učebný plán pre gymnázia so štvorročným štúdiom vyučovacím jazykom slovenským    

s platnosťou od 1. 9. 2021 počínajúc 1. ročníkom  pre triedy I. A, II. A, B, III. A, B, IV. A, B 

(2022/2023) 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 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. 

Vzdelávacia oblasť Povinný vyučovací predmet 

Š
tá

tn
y
 v

zd
el

á
v
a
cí

 p
ro

g
r
a
m

 

Ročník štúdia/ 

počet hodín za 1. až 

4. ročník 

Š
k

o
ls

k
ý
 v

zd
el

á
v
a
cí

 p
ro

g
ra

m
 

1. 2. 3. 4. 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 12 3 3 4* 5** 15 

1. Cudzí jazyk (anglický jazyk) 14 4 4 4* 4* 16 

2. Cudzí jazyk (nemecký jazyk, 

ruský jazyk) 
12 3 3 3 3 12 

Konverzácia v anglickom 

jazyku 
0       2** 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 12 5 5* 4*  14 

Informatika 3 1 1 2*   4 

Človek a príroda 

Fyzika 5 2 2 2*   6 

Chémia 5 3* 2 2*   7 

Biológia 6 3* 2 2   7 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 6 2 2 2   6 

Geografia 4 2 2* 1   5 

Občianska náuka 3   2 2*   4 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/Náboženská 

výchova 
2 1 1     2 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 2      2 2 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 8 3* 2 2 2 9 

spolu   94 32 31 30 18 111 

Počet disponibilných 

hodín spolu/ počet 

voliteľných premetov   
30     2 11 13 

Spolu hodín v ročníku     32 31 32 29   

Spolu hodín za štúdium             124 

 

* posilnenie hodinovej dotácie predmetu o 1 hodinu z voliteľných hodín 

 ** posilnenie hodinovej dotácie predmetu o 2 hodinu z voliteľných hodín 
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Z celkového počtu 30 disponibilných hodín je 13 využitých priamo výber voliteľných predmetov v 3. a 4. 

ročníku a ostatné sú využité na zvýšenie hodinovej dotácie existujúcich predmetov. 

Poznámky k učebnému plánu tried štvorročného štúdia gymnázia:  

 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.  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 školského roka.   

 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín tried vytvoreného povereným zástupcom riaditeľky 

školy a schváleného riaditeľkou školy, pričom jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.  

 V triede sa vyučujú povinne dva cudzie jazyky, pričom trieda sa na každej hodine delí na skupiny. 

Prvým cudzím jazykom je pre všetkých žiakov je povinne anglický jazyk. Druhým cudzím 

jazykom je nemecký alebo ruský  podľa záujmu žiakov a možností školy. Delenie triedy na 

skupiny je pri výučbe cudzích jazykov povinné. Tieto skupiny sa vytvárajú na základe návratiek, 

ktoré prinesú zákonní zástupcovia budúcich prvákov po prijímacích skúškach na ich zápis. V 

prípade, že celá trieda má prvý resp. druhý cudzí jazyk rovnaký, rozdelenie žiakov do skupín je 

potom v kompetencii konkrétnych vyučujúcich a uskutoční sa až na začiatku školského roka 

podľa kritérií, ktoré si zvolia.   

 Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou 

výchovou. Jej vyučovanie zabezpečuje pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou 

ktorý má aj cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. 

Delenie triedy na skupinu žiakov navštevujúcich etickú výchovu a náboženskú výchovu je 

povinné, pričom minimálny počet žiakov v jednej skupine je 12. Na vyučovanie týchto predmetov 

však možno spájať aj žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším 

počtom 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych 

ročníkov (v súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách v znení neskorších 

predpisov). Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu 

náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. Záväzné zisťovanie 

záujmu o vyučovanie týchto predmetov na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe 

písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov jeho veku.  

  Delenie triedy na skupiny je pri vyučovaní predmetu informatika povinné. Počet žiakov v skupine 

sa odvíja od počtu počítačov v odbornej učebni informatiky. Platí zásada, že v skupine môže byť 

toľko žiakov, koľko je počítačov v odbornej učebni, čím sa zabezpečí, aby pri výučbe tohto 

predmetu mal každý žiak k dispozícii svoj počítač. V predmete informatika však môže byť v 

jednej skupine najviac 15 žiakov.   

 Delenie triedy na skupiny je povinné aj pri vyučovaní predmetu telesná a športová výchova. 

Kritériom je pohlavie žiakov. Minimálny počet žiakov v skupine je 12. V prípade potreby možno 

spájať do skupín aj žiakov z rôznych tried toho istého ročníka.  

 Triedy sa na jednej hodine v týždni v 1. ročníku delí na skupiny v predmete matematika, fyzika, 

chémia a biológia. 
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 Na skupiny sa musia deliť triedy aj na hodinách prírodovedných predmetov (fyziky, chémie a 

biológie), ak tieto majú charakter laboratórnych cvičení. Trieda sa na jednej hodine v týždni v 

jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia. Delenie 

na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede.  

 

  30 voliteľných hodín použitých na dotvorenie učebného plánu: 

a) 3 voliteľné hodiny sú využité na posilnenie hodinovej dotácie slovenského jazyka, 

b) 2 voliteľné hodina sú využité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu anglický jazyk,  

c) 2 voliteľné hodiny sú využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu konverzácia 

v anglickom jazyku vo 4. ročníku,  

d) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu fyzika,  

e) 2 voliteľné hodiny sú využité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu chémia,  

f) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu biológia, 

g) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu geografia, 

h) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu občianska náuka, 

i) 2 voliteľné hodiny sú využité na posilnenie hodinovej dotácie predmetu matematika, 

j) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu informatika, 

k) 1 voliteľná hodina je využitá na posilnenie hodinovej dotácie predmetu telesná a športová 

výchova, 

l) 2 voliteľné hodiny v 3. ročníku sú určené na výučbu jedného voliteľného predmetu podľa 

záujmu žiakov. Skupiny voliteľných predmetov sa tvoria na základe osobnej voľby žiaka 

prostredníctvom elektronickej návratky do konca februára  príslušného kalendárneho roka. 

Na vyučovanie voliteľných predmetov možno spájať žiakov rôznych tried toho istého 

ročníka a vytvárať skupiny najmenej s 12 a najviac s 23 žiakmi. 

m) k) 11 voliteľných hodín v 4. ročníku je určených na výučbu troch voliteľných predmetov 

s päťhodinovou, štvorhodinovou a dvojhodinovou týždennou dotáciou podľa záujmu 

žiakov. Skupiny voliteľných predmetov sa tvoria na základe osobnej voľby žiaka 

prostredníctvom elektronickej návratky do 31. marca  príslušného kalendárneho roka. Na 

vyučovanie voliteľných predmetov možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka 

a vytvárať skupiny s najvyšším počtom 23. 

 

 Povinnou súčasťou učebného plánu sú prierezové témy implementované do predmetov 

jednotlivých vzdelávacích oblastí .   

 Všetky povinné a voliteľné predmety uvedené v učebnom pláne sú klasifikované s výnimkou 

etickej výchovy a náboženskej výchovy.   

 

 V súlade s  vyhláškou MŠ SR č. 224/2022 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov 

možno organizovať celý rad ďalších aktivít, najmä:  

a) účelové cvičenia (povinné) v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 hodín v každom polroku (na jar 

a jeseň),  

b) kurz na ochranu života a zdravia (povinné) v 3. ročníku štúdia v rozsahu 3 dní po 6 

výcvikových hodinách (spolu s účelovými cvičeniami sa počas nich realizuje povinná 

prierezová téma ochrana života a zdravia),  

c) kurz pohybových aktivít v prírode, a to formou lyžiarskeho kurzu, snoubordingového 

kurzu (realizuje sa v 1. a 3. ročníku, jedno lyžiarske družstvo tvorí najviac 15 žiakov, 

jedno snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov), turistického kurzu alebo kurzu 



Školský vzdelávací program Gymnázia Partizánske, šk. rok 2022/23 30 
 

(splav) a  iných športov v prírode v rozsahu 5 vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 

15 vyučovacích hodín  

d) exkurzie (na jedného pedagogického zamestnanca pripadá najviac 25 žiakov),  

e) školské výlety (na jedného pedagogického zamestnanca pripadá najviac 25 žiakov); môžu 

sa organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni 

*zdokonaľovací lyžiarsky a snoubordingový kurz a zdokonaľovací kurz možno podľa záujmu žiakov 

realizovať aj s iných ročníkov  

 

2.2 Voliteľné predmety 

     Vzdelávanie na Gymnáziu, Komenského 2/1074 v Partizánskom je zamerané na to, aby žiak nadobudol 

všeobecný vzdelanostný základ a spôsobilosti, ktoré sú nutné na  zabezpečenie jeho prípravy na ďalšie 

vzdelávanie, ale aj pre jeho uplatnenie v praxi a živote.       

     Poslaním školy je vybaviť žiaka systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať 

s informáciami tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjal. Škola musí umožniť všetkým 

svojim žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti v jednotlivých vyučovacích predmetoch, 

umožniť rozvoj ich spôsobilostí, dať im šancu, aby sa rozvíjali podľa vlastných schopností a umožniť im 

zažiť úspech. Aj na tento účel slúžia voliteľné hodiny, ktorých počet pre jednotlivé ročníky určuje štátny 

vzdelávací program pre gymnázia. 

     Na voľbu voliteľných predmetov sú v súlade s platným školským vzdelávacím programom 

rezervované voliteľné hodiny nasledovným spôsobom: 

1. do 3. ročníka štvorročného štúdia a do 7. ročníka  osemročného štúdia si žiaci všetkých tried z 

ponuky voliteľných predmetov vyberajú 1 voliteľný predmet s dvojhodinovou týždennou dotáciou, 

2. do 4. ročníka štvorročného štúdia a do 8. ročníka  osemročného štúdia si žiaci všetkých tried z 

ponuky voliteľných predmetov vyberajú 1  voliteľný predmet s päťhodinovou týždennou dotáciou, 

1 voliteľný predmet so štvorhodinovou týždennou dotáciou a 1 voliteľný predmet 

s dvojhodinovou týždennou dotáciou. 

  

POKYNY PRE ŽIAKOV 

1. Žiaci si môžu vybrať voliteľné predmety iba z ponuky, ktorá je oficiálne schválená riaditeľom školy a 

ktorá bola vypracovaná na základe návrhov jednotlivých predmetových komisií.  

2. Žiaci 2. ročníka štvorročného štúdia a 6. ročníka osemročného štúdia si vyberajú z  voliteľných 

predmetov pre 3. ročník štvorročného štúdia a 7. ročník osemročného štúdia. 

3. Žiaci 3. ročníka štvorročného štúdia a 7. ročníka  osemročného štúdia si vyberajú z  voliteľných 

predmetov pre 4. ročník štvorročného a 8. ročník osemročného štúdia. 

4. Všetky voliteľné predmety sú klasifikované. 

5. Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý školský rok, t. j. nemožno ho v priebehu školského 

roka meniť. 

6. Štúdium voliteľného predmetu možno po ukončení 3. ročníka a 7. ročníka prerušiť, t. j. nie je 

podmienkou, že v ňom musí žiak povinne pokračovať v 4. ročníku resp. v 8. ročníku. 

7. Aby sa mohol voliteľný predmet v danom školskom roku otvoriť, musí si ho vybrať minimálne 12 

žiakov z ročníka, ak riaditeľ školy nerozhodne inak. 

8. Pri výbere voliteľných predmetov treba zohľadňovať aj to, z čoho chcú žiaci maturovať a na aký typ 

vysokej školy sa plánujú prihlásiť. V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
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SR č. 224/2022 Z. z o stredných školách, maturuje žiak gymnázia povinne zo štyroch predmetov, 

pričom ich skladba je nasledovná 

- slovenský jazyk a literatúra, 

- povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,  

- voliteľný maturitný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov,  

- ďalší voliteľný maturitný predmet.  

Podľa § 12, ods. 12 tejto vyhlášky musí jeden z voliteľných maturitných predmetov spĺňať 

podmienku, že súčet týždenných hodinových dotácií počas celého štúdia je najmenej šesť (do tejto 

dotácie sa počíta aj hodinová dotácia zo semináru alebo cvičenia rovnakého zamerania). Informáciu o 

hodinových dotáciách jednotlivých predmetov v jednotlivých typoch tried možno nájsť v učebnom 

pláne, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu zverejneného na webovej stránke školy. 

9. Každý žiak zaznamená svoju voľbu voliteľných predmetov cez webové rozhranie sprístupnené 

prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. 

10. Výber vyučujúcich jednotlivých voliteľných predmetov žiakmi sa neuskutočňuje. 

 

Voliteľné predmety  pre 3. ročník štvorročného štúdia, časová dotácia – 2 hodiny: 

Cvičenia z matematiky 

Cvičenia z chémie  

Konverzácia v anglickom jazyku 

Základy programovania 

 

Voliteľné predmety pre 4. ročník štvorročného štúdia: 

- 5 hodinová časová dotácia 

Cvičenia z matematiky 

Biológia 

Spoločenskovedný seminár 

 

- 4 hodinová časová dotácia 

Geografia 

Informatika 

Chémia 

Psychológia 

Seminár z dejepisu 

 

- 2 hodinová časová dotácia  

Fyzika 

Seminár z matematiky 

Seminár v anglickom jazyku 

Konverzácia v nemeckom jazyku 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 

Ekonomika 

 

V Partizánskom 20. 6. 2022    Mgr. František Štetiar   

 riaditeľ školy 


