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1. Všeobecná charakteristika školy 
 

              Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov začalo svoju činnosť 1. 9. 1995 ako prvé 

gréckokatolícke gymnázium na Slovensku. 25 rokov jeho existencie potvrdzuje, že úspešne 

nadväzuje na dobré tradície cirkevného školstva v meste Trebišov a jeho regióne a má svoje 

opodstatnenie na trhu stredných škôl. Benefitom školy je aj jej poloha (neďaleko autobusovej 

a železničnej stanice). 
 
 

 

1.1 História a súčasnosť 
 
            Prvým zriaďovateľom gymnázia  sa stal Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove, pričom 

boli otvorené dve triedy prvého a jedna trieda druhého ročníka štvorročného študijného 

odboru. Za riaditeľa novovzniknutého gymnázia bol vymenovaný PhDr. Ján Bodnár (1995 – 

2007). Od 1. 2. 1997 sa škola dostala pod zriaďovateľskú pôsobnosť Viceprovincie sestier rádu 

sv. Bazila Veľkého v Sečovciach a od 1. 1. 2008 sa zriaďovateľom stal Gréckokatolícky apoštolský 

exarchát (v súčasnosti Gréckokatolícka eparchia sv. Cyrila a Metoda) v Košiciach. Súčasne, v 

tento deň, sa novou riaditeľkou školy stala RNDr. Jana Partilová. Od 1. 8. 2013 nastúpil do pozície 

riaditeľa školy PhDr. Marek Čižmár, od 1. 1. 2014 Ing. Peter Koščo,  v roku 2019 bola do funkcie 

riaditeľky školy menovaná Mgr. Eva Šimková. 

Svojím zameraním výchovného pôsobenia v duchu zásad kresťanskej výchovy 

predstavuje škola alternatívu štátnej školy. Škola je ekumenická, otvorená pre všetkých, ktorí sa 

chcú vzdelávať v rodinnom prostredí, kde sa stráca anonymita a jednotlivec je dôležitý pre celé 

spoločenstvo. Súčasná pozícia školy v sieti stredných škôl, ale aj v živote spoločnosti, je 

významná a vonkajším prostredím hodnotená kladne.  
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Dobré výsledky, kvalita vzdelania i pozitívna prezentácia školy jej absolventmi sú výrazom 

úsilia i zanietenia všetkých tých, ktorí v škole pôsobia. Školský vzdelávací program (ŠkVP) sa nesie 

v duchu: „Moderná škola rodinného typu“, v rámci ktorého je prioritnou snahou, aby inštitúcia 

bola v určitom zmysle veľmi nová a moderná a zároveň starobylá a tradičná. Moderná v 

organizácii práce, v otvorenosti novým poznatkom, v aktívnom postoji k súčasnému dianiu, v 

tvorivosti. Tradičná naopak, v hlbokom pohľade na svet a na život, s dôrazom na slušnosť, 

charakter a zásadovosť. K obidvom kresťanstvo poskytuje dostatočne široký a pevný základ i 

dostatočné množstvo podnetov, ak nie priamych ponúk. Práve v schopnosti spájať starobylú 

kresťanskú tradíciu a našu súčasnosť je vidieť silu vlastného prístupu. 

               Škola je alternatívou stojacou nielen na pilieroch vzdelávania, ale aj kresťanskej   výchovy 

a spolupatričnosti spoločne vytvárajúcich rodinné spoločenstvo ľudí dobrej vôle 

Gymnázium má v súčasnosti 4 triedy,  88 žiakov. Pedagogický zbor má 12 učiteľov, 

duchovného správcu, dvoch lektorov anglického jazyka, lektorku talianského a nemeckého 

jazyka. Pri vstupe do budovy je žiakom k dispozícii prístup na internet. 

Okrem klasických učební, sa v interiéri školy nachádza školská kaplnka, spoločenská miestnosť aj 

atypické priestory a to  odborné učebne,  školská jedáleň, bufet a  miestnosti pre pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov. V exteriéri sa nachádza školský dvor na ktorom sú umiestnené 

lavičky a  ihrisko. 

 

2. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

2.1 Stratégia školy, vymedzenie cieľov výchovy a vzdelávania 
 

Cirkevné gymnázium je alternatívou štátnej školy.  Je školou s ekumenickým zameraním, 

je otvorená žiakom všetkých vierovyznaní.  

Zameriava sa na posilnenú výučbu cudzích jazykov – angličtiny, taliančiny, nemčiny 

a ruštiny. Škola kladie dôraz na moderné technológie vzdelávania, so samozrejmým využitím 

digitálnej techniky. Principiálne je posilnené vyučovanie náboženstva na škole, ktoré rozšírením 

na dve hodiny týždenne vo všetkých ročníkoch dáva žiakom priestor na osobnú formáciu a 

konfrontáciu svojich skúseností i osobných postojov s kumulovanou múdrosťou a bohatstvom 

učenia katolíckej  cirkvi 

Cítime a chceme pestovať väzbu ku svojej materčine, ku kresťanským dejinám svojho 

štátu a jeho významným postavám. Nechceme, aby sa náš život delil na časť kresťanskú, v 

chráme, a na časť svetskú, v škole, ale dokážeme trpezlivo hľadať a nachádzať Božiu prítomnosť 

všade okolo seba. 

Každý pedagóg svojím pôsobením umocňuje naše spoločenstvo, pomáha študentom 

prekonať študijné či výchovné problémy pri rešpektovaní ich slobodnej vôle. Pravidelné 

duchovné obnovy študentov a pedagógov taktiež vytvárajú priestor na naplnenie týchto cieľov. 
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Škola umožňuje všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti 

vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a odborné vedomosti vo všetkých zvolených 

voliteľných predmetoch. Naším cieľom je pripraviť do života tvorivých absolventov. 

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je úlohou školy zapájať študentov do rôznych 

charitatívnych aktivít a nadväzovať spoluprácu s občianskymi združeniami a organizáciami 

charitatívneho typu. Takouto činnosťou sa študenti učia vcítiť sa do postavenia ľudí, ktorí sú 

zdravotne postihnutí či sociálne znevýhodnení. 

 

Hlavné ciele školy: 

 

❖ poskytovať kvalitnú úroveň vzdelávania tak, aby ho bol žiak schopný vlastnou prácou s 

informáciami rozvíjať, modifikovať,  hodnotiť svoje postoje, poznatky a pod.; 

❖ pripravovať žiakov na náročné vysokoškolské štúdium; 

❖ rozvíjať kľúčové kompetencie; 

❖ formovať morálku a ľudské postoje tak, aby mladý človek bol silnou, zrelou 

a komunikatívnou osobnosťou, 

❖ uplatňovať tvorivo-humanistický prístup; 

❖ podporovať individuálne záujmy a schopnosti žiakov širokou ponukou možností  na 

zapojenie sa do mimoškolských aktivít; 

❖ zabezpečovať požadovanú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu; starostlivosťou o 

kvalifikačnú štruktúru pedagogického zboru podporou profesijného rozvoja; 

❖ vytvárať podmienky na spoluprácu s rodičmi, vysokými školami; verejnými inštitúciami v 

regióne, neziskovými organizáciami a inými organizáciami doma aj v zahraničí, 

❖ rozvíjať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

❖ formovať sociálne cítenie a hodnotové orientácie v duchu katolíckej  viery; 

❖ propagovať myšlienky mieru, znášanlivosti a priateľstva medzi všetkými národmi, 

etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami. 

 

 

2.2 Zameranie školy 
 

         Naša škola je cirkevná – táto jej dimenzia je hlavným atribútom školy. Zabezpečuje  syntézu 

medzi kultúrou, vierou a vedou ako ústredný koncepčný prvok výchovnovzdelávacieho 

pôsobenia. Vzdelávacie oblasti a jednotlivé predmety poskytujú nielen poznatky, ktoré treba 

nadobudnúť, ale aj hodnoty, ktoré si treba osvojiť a pravdy, ktoré treba objaviť. Chceme byť 

otvorenou školou pre každého žiaka, ktorého rodičia žiadajú kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu 

pravidiel kresťanskej viery. V prípade nekatolíckych alebo nepraktizujúcich rodičov/žiakov je 

nevyhnutnou podmienkou ich prijatia na školu rešpekt a dôvera voči katolíckemu duchu a 
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hodnotám našej školy. Prispievame k slobode a pluralite našej spoločnosti v oblasti školstva, 

ponúkajúc kvalitné vzdelávanie a jasne definovanú výchovu v kresťanskom duchu. 

Zameranie nášho gymnázia je  na hodnotovú orientáciu a maximálnu diferenciáciu žiakov podľa 

záujmu.  

 

 
 
Naše gymnázium svojim žiakom ponúka: 
 

• posilnenú výučbu  cudzích jazykov a prírodovedných predmetov 

• výučbu anglického, nemeckého a talianského jazyka  realizovanú s podporou  

zahraničných lektorov so zameraním pokračovať v štúdiu týchto jazykov na VŠ 
• kvalifikované vyučovanie všetkých všeobecnovzdelávacích predmetov so zameraním na 

prípravu na univerzitné štúdium 

• duchovnú a mravnú formáciu prostredníctvom predmetu katolícke náboženstvo 

• vyučovanie so širokým využitím IKT technológií vo všetkých predmetoch (odburáva 

manuálne a zdĺhavé písanie poznámok) 

• kompletnú internetizáciu /voľné pripojenie na internet/,  vybavenie tried a odborných 

učební projekčnou technikou 

• možnosť študovať a  maturovať z predmetov ekonomika a psychológia 

• telesnú a športovú výchovu spojenú s rozsiahlymi športovými aktivitami školy vrátane 

lyžiarskeho výcvikového kurzu 

•  spoločenstvo lásky a porozumenia v rámci triedy i celej školy 

• prítomnosť duchovného správcu a spoločné duchovné aktivity – sv. liturgie, modlitby, 

adorácie, duchovné cvičenia, duchovné púte  

• širokú ponuku záujmových aktivít – krúžky, spevokol, študentský časopis, športové 

súťaže 

• zahraničné výmenné  a  poznávacie pobyty (podľa záujmu žiakov) 

• individuálny prístup ku žiakovi s citlivým vnímaním a zhodnení jeho potrieb a schopností 

• chápavý a trpezlivý prístup pedagógov a zamestnancov školy ku všetkým žiakom školy. 

 

 

2.3 Stupeň vzdelania, ktorý dosiahne žiak absolvovaním školského vzdelávacieho  

      programu 
 

  ISCED 3A- Stredné (všeobecné) vzdelávanie s maturitou (gymnázium). Absolventi 

vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu pokračovať v následnom 

vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká škola), prípadne v rôznych formách 
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nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4,  alebo vstúpiť získanou 

kvalifikáciou na trh práce. 

 

  2.4 Vyučovací jazyk 
 

               Vyučovacím jazykom Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov  je štátny jazyk – 

slovenský jazyk. Vyučovací jazyk, v ktorom sa predmety vyučujú, je zároveň aj jazykom, v ktorom 

sa vykonávajú skúšky. 

 

2.5 Profilácia školy 
 

             Škola sa deklaruje ako všeobecnovzdelávacia, pripravujúca na ďalšie vzdelávanie na 

vysokých školách, ale aj na uplatnenie v praxi, podporujúca osobný a sociálny rozvoj v duchu 

katolíckej viery. Zabezpečuje žiakom náboženskú a mravnú výchovu. 

Škola ponúka alternatívny študijný program. 

 V 1. – 2. ročníku žiaci získajú základné všeobecné vzdelanie, v 3. ročníku si majú možnosť voliť 

dva  predmety s dvojhodinovou alebo štyri predmety s hodinovou dotáciou podľa vlastného 

záujmu a v 4. ročníku si okrem povinných predmetov: SJL, dvoch cudzích jazykov,  katolíckého 

náboženstva  a TSV volia 14 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu predmetov podľa ďalšej 

profesijnej orientácie. 

Prehľad voliteľných predmetov v 3. ročníku je nasledovný:  seminár z občianskej náuky, seminár 

z dejepisu, seminár z geografie, ekonomika, psychológia,  seminár z chémie, seminár z biológie, 

seminár  z matematiky, seminár z fyziky, seminár z informatiky, konverzácia v anglickom jazyku, 

konverzácia v nemeckom jazyku, konverzácia v talianskom  jazyku, konverzácia v ruskom jazyku. 

Vo 4. ročníku majú žiaci možnosť výberu z týchto predmetov: občianska náuka, dejepis, geografia, 

ekonomika, chémia, biológia, matematika, fyzika, informatika, seminár z katolíckého 

náboženstva, seminár zo slovenského jazyka a literatúry, seminár z fyziky, konverzácia v 

anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku,  konverzácia v talianskom  jazyku, konverzácia 

v ruskom jazyku. 

 

2.6.  Profil absolventa 
 

Absolvent cirkevného gymnázia by mal byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, 

aktívne sa podieľať na svojom ďalšom osobnostnom rozvoji a na živote spoločnosti. Okrem toho 

je jeho hodnotová orientácia, v súlade s požiadavkami a charakterom školy, formovaná tak, aby 

zodpovedala požiadavkám evanjelia. Dokáže primerane kritický hodnotiť realitu a spoločnosť v 

ktorej žije, asertívne (primerane veku) je otvorený pre službu druhým a reguluje svoje správanie. 

Je schopný spojiť vieru a kultúru ako aj vieru a život. V kognitívnej oblasti by mal byť 

absolvent plnohodnotne pripravený na ďalšie univerzitné štúdium resp. pomaturitné štúdium. 
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Mal by mať všeobecný rozhľad a aktuálne poznatky plne zodpovedajúcej súčasnému stupňu 

vedeckého poznania. Má byť schopný tímovej spolupráce, primerane využívať kritickosť v myslení 

a tvorivosť. Svoje poznatky by mal vedieť aktívne prezentovať aj pomocou IKT technológií. 

Absolvent školy nadobúda stredoškolské vzdelanie vo všeobecnovzdelávacích 

predmetoch a ukončuje štúdium maturitnou skúškou, čím získava kvalifikáciu na úrovni úplného 

stredného všeobecného vzdelania. V rámci tohto vzdelávania absolvent získava schopnosť 

komunikovať v najmenej dvoch cudzích jazykoch a schopnosť využívať IKT. O absolventovi školy 

sa predpokladá, že môže pokračovať v štúdiu na VŠ a osvojí si požiadavku dopĺňania a rozvíjania 

svojho vzdelania. 

 

 

V oblasti jazyk a komunikácia: 

Absolvent je schopný správne a zrozumiteľne používať materinský jazyk v hovorenej 

i písomnej podobe a má vybudovaný pozitívny vzťah k rešpektovaniu jeho pravidiel a jazykovej 

kultúre. Pozná základné diela slovenskej a svetovej literatúry a je schopný chápať literárne dielo 

ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej. Je jazykovo vybavený, aktívne 

ovláda dva svetové jazyky na strednej a pokročilej úrovni, je schopný plynulo komunikovať, 

v praxi vyjadriť osobný názor k rozličnej problematike a pokračovať v ďalšom štúdiu konkrétneho 

jazyka alebo zvoleného odboru. 

 

 

V oblasti matematika a práca s informáciami: 

Absolvent má rozvinuté logické, hodnotiace, kritické a tvorivé myslenie, je schopný 

používať analytické a syntetické metódy v uvažovaní. Má vlastnú potrebu a schopnosť 

myšlienkového a vecného odôvodňovania a preverovania poznatkov, záverov, úsudkov a 

domnienok. Je schopný používať matematické operácie, geometrické poznatky a ďalšie základné 

matematické prostriedky pri riešení bežných životných situácií. Absolvent je schopný používať, 

tvoriť a rozumieť formálne, symbolické a štruktúrované záznamy, zápisy, grafy, diagramy a 

schémy. Je schopný reagovať na vývoj v oblasti informatiky a osvojovať si nové možnosti IKT. 

 

V oblasti človek a príroda: 

Absolvent pozná rozvoj prírodných vied a ich vplyv na rozvoj spoločnosti, technológií a 

priemyslu. Má schopnosť pozorovať a vyhodnocovať rôzne javy v prírode a bežnom živote z 

hľadiska všetkých prírodných vied a získa praktické zručnosti pri práci v laboratóriách fyziky, 

chémie a biológie, ktoré sú potrebné pri riešení praktických problémov v bežnom živote. 

Absolvent je schopný používať také techniky a postupy, ktoré sú bezpečné pre ľudský organizmus 

i životné prostredie a ktoré upevnia jeho zodpovedný postoj voči okolitému svetu, voči všetkým 

živým organizmom a k vlastnému zdraviu. 
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V oblasti človek a spoločnosť: 

Absolvent si uvedomuje základné humanistické hodnoty a má zmysel pre národné 

a kultúrne dedičstvo. Uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, pozná a presadzuje ľudské 

práva. Absolvent pozná politické systémy, dokáže sa orientovať v domácich aj svetových 

politických, ekonomických a spoločenských udalostiach a vzťahoch. Je otvorený ku kultúrnej 

a etnickej rôznorodosti a sleduje udalosti a vývoj verejného života. Má vedomosti o základných 

udalostiach a vzťahoch slovenských a svetových dejín a na tomto základe sa orientuje vo vývoji 

súčasnej spoločnosti. 

 

V oblasti človek a hodnoty 

Škola vedie absolventa k získavaniu a rozvíjaniu schopností a kompetencií vedúcich najmä 

k týmto kvalitám: osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciu, ktorou je vlastná úcta 

k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty v duchu katolíckej viery. 

Absolvent nielen ovláda základné informácie z oblasti kresťanskej  etiky, ale má kompetencie k 

flexibilnej a tvorivej práci s nimi, absolvent má povedomie vlastnej kultúrnej identity, zároveň sú 

mu vlastné rešpekt a tolerancia k hodnotám iných kultúr, má osvojenú kultúrnu komunikáciu, 

kultivovanú vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, má schopnosť kreatívneho 

vyjadrovania myšlienok, vystupovaním v spoločnosti šíri príjemnú atmosféru, vytvára dobré 

medziľudské vzťahy, vystupuje kultivovane a je empatický; v rámci svojich možností je ochotný a 

schopný prejaviť sa charitatívne. 

 

 

V oblasti umenie a kultúra 

Škola vychováva absolventa: k povedomiu kultúrnej identity, estetickej činnosti a umenia 

v živote človeka a spoločnosti, k rozlišovaniu hlavných umeleckých druhov, k reflexii svojich 

estetických zážitkov, ku kultivovanej vizuálnej, akustickej, jazykovej a pohybovej gramotnosti, 

schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych 

vyjadrovacích prostriedkov, k porozumeniu umeleckej a kultúrnej tvorby a k vytváraniu 

zodpovedného postoja a kritického myslenia k súčasnej kultúrnej ponuke a médiám. 

 

V oblasti zdravie a pohyb: 

Absolvent získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, 

pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si 

postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy 

rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným 

oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy zdravotných porúch. 
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 2. 7  Organizácia prijímacieho konania 
 

           Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý 

uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú prijímaní aj na základe odporúčaní 

príslušného zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva. 

 

2. 8   Organizácia maturitnej skúšky 
 
         Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. 

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

neskorších predpisov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 

školách v znení neskorších predpisov. Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej 

skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ( NÚCEM). 

         Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých 
predmetov je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu  www.statpedu.sk. 
 

 Maturitná skúška 
16. marec .2021 Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – slovenský jazyk 

  a literatúra 
17. marec 2021 Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – anglický jazyk 
18. marec 2021 Externá časť  (EČ ) – matematika 
8.-13. apríl 2021 Náhradný termín EČ a PFIČ 
3.-8. september 2021    Opravný termín externej a písomnej formy internej časti maturitnej 

     skúšky pre školský rok 2020/2021 

 

              

2. 9  Organizácia vyučovania 
 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 
 

Prázdniny 
Posledný deň 
vyučovania pred 
začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin 
Začiatok vyučovania 
po prázdninách 

jesenné 
28. október 2020 
(streda) 

29. október – 
30. október 2020 

2. november 2020 
(pondelok) 

vianočné 
22. december 2020 
(utorok) 

23. december 2020 
– 7. január 2021 

8. január 2021 
(piatok) 

polročné 
29. január 2021 
(piatok) 

1. február 2021 
(pondelok) 

2. február 2021 
(utorok) 

http://www.statpedu.sk/
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jarné 

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj  
 

12. február 2021 
(piatok) 

15. február – 
19. február 2021 

22. február 2021 
(pondelok) 

Košický kraj, 
Prešovský kraj 

19. február 2021 
(piatok) 

22. február – 
26. február 2021 

1. marec 2021 
(pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj 

26. február 2021 
(piatok) 

1. marec – 
5. marec 2021 

8. marec 2021 
(pondelok) 

veľkonočné 
31. marec 2021 
(streda) 

1. apríl –  

6. apríl 2021 
7. apríl 2021 
(streda) 

letné 
30. jún 2021 
(streda) 

1. júl – 
31. august 2021 

2. september 2021 
(štvrtok) 

 

 
  

                    Slovenský jazyk a literatúra 16.03. 2021 (utorok) 
                    Anglický jazyk – 17.03.2021 (streda) 

                       Matematika – 18.03.2021 (štvrtok) 

08.04.- 13.04.2021  Náhradný termín EČ a PFIČ MS   

01.-06. 4. 2021  Veľkonočné prázdniny   

8 .04.2021   Trištvrťročná hodnotiaca porada  

12. – 16. 04. 2021   Duchovné cvičenia pre žiakov 1. -4- ročníka  

03.05.2021   Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník  

  

  

 Harmonogram školského roka 
02.09.2020 Slávnostné otvorenie školského roka 
09/2020 Duchovná púť pre žiakov 1. ročníka 

08.10.2020 
Celoškolská schôdza ZRPŠ, triedne schôdze, informačný deň pre 
rodičov 

10/ 2019 Imatrikulačný ples 
29.- 30.10.2020 Jesenné prázdniny 
13. 11. 2020 Posväcovanie maturitných stužiek 
14. 11. 2020 Stužková slávnosť 
10.11.2020 Štvrťročná hodnotiaca porada 
29.11.2020 Metodický deň pre učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení 
11.12.2020 Deň otvorených dverí 
22.12.2020 Vianočná akadémia 
23.12.- 08.1.2021 Vianočné prázdniny 
14.01.2021 Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov 
22.01.2021 Uzavretie klasifikácie za I. polrok 
26.01.2021 Klasifikačná porada za I. polrok 
28.01.2021 Vydávanie výpisov vysvedčení 
29. 01. 2021 Deň učiteľov katolíckych škôl 
14.02. –19.02.2021 Lyžiarský kurz 
22.02.- 26.02.2021 Jarné prázdniny 
16.03.- 18.03.2021 Maturitné skúšky – EČ a PFIČ 
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05.05.2021   Klasifikačná porada pre 4. ročník  

06. 05. 2021   
Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre 
rodičov  

07.05.2021   Rozlúčka so štvrtákmi   

   Prijímacie skúšky – 1. termín – SJL, MAT   

10.-14.05.2021  Akademický týždeň   

17.-21.05.2021  Maturitné skúšky   

  17.-20.05.2021   
KOŽaZ pre žiakov 3. ročníka, účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka 
– Vojenský útvar Trebišov 

21.06.2021   Uzavretie klasifikácie za II. polrok  

23.06.2021   Klasifikačná porada za II. polrok  

24.06.2021   Sviatok patróna školy – odpustová slávnosť  

25. -28,06.2021   Školské výlety  

25.- 28.06. 2021  Protidrogové aktivity   

29.06.2021    
Sviatok sv. Petra a Pavla, ukončenie šk. roka, vydávanie 
vysvedčení  

30.06.2021   Riaditeľské voľno   

01.07. – 31.08.2021  Letné prázdniny   

 
 
 
 

Časová organizácia vyučovania 
    

1. vyučovacia hodina 7:45 - 8:30 
2. vyučovacia hodina 8:35 - 9:20 
3. vyučovacia hodina 9:30 - 10:15 
4. vyučovacia hodina 10:20 - 11:05 
5. vyučovacia hodina 11:15 - 12:00 
    obedná prestávka 12:00         -   12:20 
6. vyučovacia hodina 12:20 - 13:05 
7. vyučovacia hodina 13:10 - 14:55 
8. vyučovacia hodina 14:05 - 14:50 

 
Časový rozvrh pri mimoriadnych udalostiach  a tiež v dňoch prikázaných cirkevných sviatkov sa 

môže upraviť podľa rozhodnutia riaditeľky školy - vyučovacie hodiny sú skrátené na 35 min. (čas 

sv. liturgie vo sviatok určuje duchovný správca školy). 

 

2.10  Vzdelávacie stratégie a metódy vyučovania      
 
 

 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
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V predmete Slovenský jazyk a literatúra sa kladú do popredia ciele rozvíjania komunikačných 

schopností žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi 

ľuďmi,  čo sa  vo vyučovaní  premietlo  do zámerného preferovania  rozvoja  komunikačných 

kompetencii.   V rámci komunikačno-zážitkového   modelu   vyučovania   slovenského   jazyka 

a literatúry. Najväčší akcent  sa  kladie  na vlastnú tvorbu  jazykových  prejavov,  prácu 

s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.  

Vzdelávacou stratégiou v predmete slovenský jazyk a literatúra je rozvíjať kľúčové kompetencie 

žiakov. Na vyučovacích hodinách sú žiaci vedení ku skupinovej práci, práci vo dvojiciach, 

individuálnej práci, ktorej výsledky prezentujú a obhajujú. Do vyučovania sú zaradené činnosti, 

ktoré podporujú kreativitu a vlastnú iniciatívu. Žiaci majú možnosť predstaviť témy podľa 

vlastného výberu súvisiace s obsahom vzdelávania (v rečníckych prejavoch, v referátoch, pri 

výbere tém slohových prác). Žiaci sú problémovými úlohami vedení k tomu, aby získané 

vedomosti dokázali tvorivo aplikovať nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v praktickom živote. 

 

 V prvom cudzom jazyku sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách 

cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode 

so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Požiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho 

sa predpokladajú, že bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto 

koncepcia mu umožňuje, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude 

cudzí jazyk v budúcnosti používať. 

 

  V druhom cudzom jazyku žiak ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať 

každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede 

obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho uvedomelý 

prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe 

vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolil 

úroveň náročnosti. 

Učenie cudzích jazykov a ich učenie sa je umenie a ako také sa nemôže obmedzovať výlučne len 

na jednu vyučovaciu metódu. Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých 

skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a 

štátnym jazykom. Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu 

žiakov v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáhame žiakovi prekonávať 

bariéry, a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon 

uplatnením sa na trhu práce. 

 K najčastejšie používaným metódam pri vyučovaní anglického jazyka ako 1. cudzieho jazyka, 

nemeckého, talianského a ruského jazyka  ako 2. cudzieho jazyka na našej škole patria: slovné – 

dialógové (rozhovor, diskusia), práca s textom (práca s pôvodnou a upravenou literatúrou i 

dennou tlačou, práca s textom v učebnici a cvičebnici, práca s prekladovým a výkladovým 

slovníkom, elektronickým textom a slovníkom), práca s  autenickými obrazovými a zvukovými 
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ukážkami a predmetmi z prostredia kultúry cieľového jazyka, tématické exkurzie a jazykové 

výmenné pobyty do štátov EU. 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 
 

 V predmete fyzika je cieľom hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami 

prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Formy aktívneho 

poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej 

činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac 

príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané formy skúmania fyzikálnych javov. Základnou 

vzdelávacou stratégiou fyziky je rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom modernizácie 

vyučovacích postupov a moderných vyučovacích prostriedkov. Výchova a fyzikálne vzdelávanie 

je založené na experimente, rozvoji schopnosti tvorivo riešiť problémy, aplikovať ich v praxi a 

vedieť využívať moderné IKT prostriedky. Pri vyučovaní sa používa počítačom podporovaný 

merací systém Vernier. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v 

skupinách. Vzdelávacie stratégie v predmete fyzika umožnia žiakom používať kognitívne 

operácie, formulovať problémy, kriticky myslieť, nájsť si vlastný štýl učenia a učiť sa v skupine, 

vyhľadávať a spracovávať informácie, formulovať svoj názor a argumentovať, akceptovať názor 

skupiny a obhajovať vlastný, kooperovať v skupine a diskutovať o odbornom probléme.  

Využíva sa diskusia, výklad, heuristický rozhovor, práca s odbornou literatúrou, riešenie 

kvalitatívnych a kvantitatívnych fyzikálnych úloh. K strategickým postupom patrí aj orientácia 

žiakov na súťaže, ako je napr. fyzikálna olympiáda . Spoluprácou s útvarom astronómie v Múzeum 

a Kultúrmom centre južného Zemplína v Trebišove sa žiaci každoročne pripravujú na 

astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach?. 

 

  Stratégiou vyučovania chémie je naučiť žiakov orientovať sa v chemických poznatkoch a vybrať 

si z nich tie najdôležitejšie. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými 

sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Chceme žiakov naučiť, že chémia je veda, ktorá poháňa 

modernú civilizáciu, a to nielen vo forme pohonných hmôt, ale aj liečiv, kozmetiky, pri zdravom 

stravovaní, či pri kontakte so škodlivými a nebezpečnými látkami, ako aj pri ochrane životného 

prostredia. Na vyučovacích hodinách kladieme dôraz na osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj ich 

logického a matematického myslenia, na medzipredmetové vzťahy a rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov. U žiakov sa snažíme posilňovať kreativitu, flexibilitu, schopnosť učiť sa, 

schopnosť riešiť problémy, vedieť aplikovať teoretické vedomosti v praxi, rozvíjať komunikačné 

schopnosti, argumentovať, vyslovovať vlastné názory, prejaviť svoju iniciatívu, schopnosť 

pracovať v kolektíve, spolupracovať, rozvíjať tvorivosť a zručnosti vo vyhľadávaní a využívaní 

informácií, vedieť plánovať a organizovať si čas.  

Základnou vyučovacou metódou v chémii je experiment. Tento spôsob je pre žiakov nielen 

zaujímavý, pochopiteľný, no predovšetkým prirodzený. Školský chemický pokus je pre žiakov 

nielen zdrojom nových teoretických poznatkov a experimentálnych zručností, ale prispieva aj k 
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rozvoju chemického myslenia a k všestrannej výchove žiakov. V chemickom laboratóriu žiaci 

priamo pozorujú chemické látky, chemické reakcie, deje a javy, zaznamenávajú priebeh a 

výsledky pozorovania. Učia sa vyhodnocovať získané experimentálne výsledky, formulovať 

závery, diskutovať o výsledkoch experimentu a spísať laboratórny protokol.  Žiaci spoznávajú tak 

na vlastné oči vlastnosti a zmeny látok, ktoré ich obklopujú. Vlastná experimentálna činnosť 

žiakom umožňuje lepšie porozumieť predmetu chémia i svetu okolo nich. Využívame metódy ako 

sú: výklad, diskusia, skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie, 

brainstorming, práca s informáciami a IKT (internet, učebnica, odborné časopisy). Žiaci na zvolené 

témy pripravujú počítačové prezentácie a postery, ktoré prezentujú na vyučovaní pred 

spolužiakmi. Vo vyučovacom procese využívame digitálny portál Planéta vedomostí a merací 

systém Vernier. Pri výučbe chémie kladieme dôraz na problematiku návykových a iných zdraviu 

škodlivých látok, žiaci absolvujú rôzne besedy s protidrogovou prevenciou. 

Zvýšenú pozornosť venujeme i slabo prospievajúcim žiakom pravidelnými konzultačnými 

hodinami po vyučovaní. 

 

        Predmet biológia poskytuje základný systém poznatkov o živej prírode, ako predpokladu 

formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi živá príroda, je 

základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre formovanie citlivého vzťahu 

k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom zodpovedného prístupu k celému 

okolitému svetu ako aj sebe samému. Vzdelávacie stratégie v predmete biológia sú zamerané na: 

formovanie uceleného systému poznatkov o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch a 

procesoch, ktoré v nej prebiehajú, aplikovanie poznatkov o hospodársky významných druhoch 

mikroorganizmov, húb, rastlín a živočíchov v praxi, posilňovanie pocitu zodpovednosti vo vzťahu 

k živých organizmom a ich životnému prostrediu, poskytovanie základných poznatkov o anatómii 

a fyziológii ľudského tela a ich využitie pri starostlivosti o vlastné zdravie a rozvoj zdravého 

životného štýlu, poznanie dôsledkov sociálnych patológií pre život a zdravie človeka, osvojenie si 

základov poskytovania predlekárskej prvej pomoci a ich aplikácii v praxi. 

Žiaci si pripravujú vlastné referáty, obrazy, postery a počítačové prezentácie, pri ktorých  

vychádzajú nielen z obsahu učiva, ale sa tiež zameriavajú na komplexné riešenie úloh z bežného 

života. Zapájame  žiakov do benefičných a humanitných projektov – Biela pastelka, Úsmev ako 

dar, Červené stužky,  Deň narcisov, Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi, 

spolupracujeme s miestnou organizáciou SČK , RÚVZ v Trebišove,  zapájame  žiakov s hlbším 

záujmom o biológiu do riešenia Biologickej olympiády a SOČ, súťaží prvej pomoci na regionálnej 

aj celoslovenskej úrovni. 
 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

 

Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 

problémov v každodenných situáciách, kedy sa musia používať matematické modely myslenia 
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(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).  

Strategickou úlohou pri vyučovaní matematiky je učiť matematiku tak, aby žiaci boli schopní 

používať ju vo svojom budúcom živote, pri zapojení sa do verejného života, pri ďalšom štúdiu na 

vysokých školách. V rámci toho je nutné: naučiť žiakov tvoriť jednoduché hypotézy, skúmať ich 

pravdivosť a popretie, naučiť ich používať rôzne reprezentácie matematického obsahu (tabuľky, 

grafy, diagramy, schémy), rozvíjať schopnosť orientácie v rovine a v priestore, napomôcť 

rozvíjaniu algoritmického myslenia, naučiť ich pracovať s návodmi a tvoriť nové návody i postupy 

riešenia problémov, naučiť žiakov správne používať matematickú terminológiu a naučiť žiakov 

spoznávať matematiku aj z historického hľadiska ako súčasť ľudskej kultúry. 

Žiakov, ktorí majú záujem o matematiku zapájame do rôznych matematických súťaží : 

matematická olympiáda, Klokan, Pisquorky, SOČ a v rámci záujmovej činnosti podľa možností do 

šachových turnajov. 

Zvýšenú pozornosť venujeme i slabo prospievajúcim žiakom pravidelnými konzultačnými 

hodinami po vyučovaní. 

 

Informatika rozvíja logické a algoritmické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, 

syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. 

Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych 

zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t.j. 

vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej spoločnosti s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Základom stratégie 

vo vyučovaní informatiky je využívanie moderných prostriedkov IKT vo vyučovaní informatiky 

umožňujúci rozvoj logického myslenia formou praktických postupov, vytvoriť systém vedomostí 

a zručností pre využívanie IKT v iných predmetoch (prírodovedné predmety, ekonomika). 

 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Hlavnou stratégiou týchto predmetov je to, aby sa žiaci zoznámili s najvýznamnejšími 

historickými, geografickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú do 

každodenného života a naučili sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou 

a spoločnosťou. Žiaci sa učia o minulosti svojho národa a národov Európy a sveta, poznávajú 

prírodné aj spoločenské charakteristiky svojej vlasti a regiónov sveta, čo vplýva na utváranie 

pozitívnych občianskych postojov. Žiaci sa oboznamujú so spôsobom a tradíciami ľudí v rôznych 

častiach sveta, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole 

a na verejnosti. Učia sa orientovať v čase a priestore a pochopiť vlastné miesto a úlohu v 

spoločnosti. Získavajú vzťah k vlasti a súčasne rozvíjajú a upevňujú si vedomie príslušnosti k 

európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. 
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Občianska náuka, dejepis. Kľúčové kompetencie utvárame a rozvíjame pomocou nasledujúcich 

kompetencií: kompetencia k učeniu -  žiaci sú vedení ku skupinovej práci, ktorej výsledky obhajujú 

a dokazujú, zameriavajú sa na poznávanie histórie, argumentácia a posúdenie historických 

udalostí poskytujú žiakom kompetencie k riešeniu problémov -  žiaci dokážu kriticky a tvorivo 

myslieť a tvorivým spôsobom získané poznatky aplikovať; toto je podporované účasťou na 

rôznych súťažiach (OĽP, Dejepisná olympiáda, Mladý Európan, SOČ a pod. ). Súčasťou 

vzdelávacích stratégií je organizácia historických exkurzií (Praha, Krakov, a pod. ) a tématických 

prednášok v spolupráci s Múzeom Trebišov. 

 

Geografia. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umocňujú im spoznávať 

krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. 

Predmet zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a 

ľudskej spoločnosti. Integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy, 

multikultúrnej výchovy, témy z mediálnej výchovy. Pomáha správne chápať podstatu javov a 

procesov, ktoré na Zemi prebiehajú. Žiaci spoznávajú krajinu v celej svojej komplexnosti a 

zložitosti. Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v 

tlačenej a digitálnej podobe. Tú dopĺňajú schopnosti žiakov vyhľadať, analyzovať, správne 

interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách. 

Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v 

čase. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom 

využívaní, ochrane a zveľaďovaní. 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
 

Učebný predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, 

náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej 

súčasti identity človeka. Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k  procesu výchovy a vzdelávania  

otvárať sa Bohu, prehlbovať s ním svoj vzťah a mať  plnú uvedomelú, aktívnu účasť na živote Cirkvi 

a spoločnosti pre službu Božieho kráľovstva.  

Predpokladom pre plnú účasť je oslovenie celého človeka v jeho rozumovej, emocionálnej 

a duchovnej oblasti a ponúknuť žiakovi  ucelené poznanie kresťanského posolstva. 

Na vzbudenie záujmu žiakov využívame motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie, 

motivačný rozhovor, motivačný problém. Expozičné metódy  využívame  pri vytváraní nových 

poznatkov a zručnosti ako rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, pozorovanie. Významné miesto 

majú problémové metódy.  

Výsledkom je okrem nadobudnutých vedomostí a zručností žiaka aj aktívna účasť na 

mimoškolských aktivitách (Biblická olympiáda, Vianočná akadémia pre rodičov , sv. Mikuláš 

v zariadení pre seniorov Lumen, spoločná Krížová cesta  a pod.) 
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Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
 

Vyučovacie stratégie predmetu umenie a kultúra rozvíjajú záujem o kultúrne dedičstvo svojho 

regiónu, národa a štátu, zoznamujú žiakov s kultúrou iných národov, učia ich chápať význam 

umeleckých a kultúrnych pamiatok. Žiak získava vedomosti a rozvíja si porozumenie k súčasnej 

umeleckej tvorbe. Získava informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom 

dedičstve. Predmet podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, 

k móde, k tradičným hodnotám vlastnej kultúry, podnecuje kritické myslenie vo vzťahu k 

mediálnej ponuke a k iným súčasným kultúrnym procesom. Vyučovacie stratégie rozvíjajú tvorivé 

myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formujú ich vlastné názory a hodnotové postoje. Predmet 

vedie žiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela v ich 

mnohostrannosti ako prirodzenú súčasť svojho života. Vyučovacie stratégie predmetu umenie a 

kultúra sú zamerané na rozvoj schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a 

kritického vnímania kultúry. Orientuje sa aj na rozvoj psycho-motorických schopností žiaka, na 

jeho samostatné tvorivé vyjadrovanie, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností žiaka v poznávaní 

kultúry súčasnosti a minulosti. 

Vyučovacie stratégie predmetu rozvíjajú povedomie kultúrnej identity, rešpekt a toleranciu k 

hodnotám iných kultúr, základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi 

iných kultúr, pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v 

každodennom živote, rozlišovanie hlavných umeleckých druhov rôznych médií, kultúrnu 

komunikáciu, kritické myslenie a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke a médiám, 

vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície.  

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

 

Hlavnou stratégiou telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 

primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a 

zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, 

podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti 

o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu, utvárať 

trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a 

individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej 

starostlivosti o svoje zdravie. Vytvoriť priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej 

starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojiť si teoretické vedomosti a praktické skúsenosti vo 

výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, športovej činnosti a telesnej výchovy.  

Mimoškolské aktivity : pomoc pri organizovaní športových súťaží v meste Trebišov (Spoznaj 

Trebišov behom, Nočný beh Trebišov) , účasť na športových súťažiach a turnajoch, spolupráca s 

rôznymi športovými klubmi v meste (FC a HK Slavoj Trebišov, tenisový klub JUNIOR a iné). 

Súčasťou ŠkVP je  „ochrana života a zdravia“ , samostatná organizačná forma vyučovania, ktorej 

cieľom je  vytvárať sústavu vedomostí, zručností, návykov, dopĺňať výchovu k bezpečnosti a 
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ochrane zdravia pri práci, prispievať k zvyšovaniu telesnej zdatnosti, pohybom a pobytom v 

prírode a orientovať záujem žiakov v technických športových činnostiach.  

Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník a Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník  realizuje škola 

v spolupráci s   Vojenským útvarom OS SR Trebišov. 

 

Volitelný vzdelávací predmet ekonomika  sa zameriava na makroekonomické aspekty ekonómie. 

Charakterizuje národohospodárske vstupy a výstupy výroby, nezamestnanosť, infláciu a celý 

systém hospodárskej politiky štátu. Zaoberá sa tiež svetovým hospodárstvom a medzinárodnými 

ekonomickými vzťahmi, pričom neobíde ani stručnú charakteristiku ekonomického vývoja, 

ekonomických názorov a postojov na svet na od čias dávnominulých až po súčasnosť. Získané 

vedomosti spolu s ostatnými ekonomickými predmetmi umožnia žiakom lepšie sa zorientovať v 

súčasnom ekonomickom dianí u nás i vo svetovom meradle. Predmet  poskytuje základy 

ekonomickej a finančnej gramotnosti. Je prípravou na pokračovanie vysokoškolského štúdia 

ekonomického zamerania. 

 

Hlavnú stratégiu  voliteľného vzdelávacieho  predmetu psychológia tvoria základné vedomosti a 

zručnosti z jednotlivých vedných disciplín psychológie. Žiaci sa naučia spájať vedomosti a 

zručnosti z predmetu psychológia s vedomosťami a zručnosťami získanými v ďalších vyučovacích 

predmetoch, najmä v biológii, občianskej náuke,  dejepise. Hlavnou stratégiou predmetu je viesť 

žiakov k samostatnej práci s odbornou literatúrou, k prezentácií nadobudnutých vedomostí a 

zručností rôznymi formami, ku kritickému mysleniu, zorientovať sa v metódach, formách, cieľoch 

a pojmoch základných psychologických disciplín,  ku schopnosti uplatniť osvojené poznatky pri 

posudzovaní a riešení rôznych životných situácií,  s cieľom hlbšieho sebapoznania, 

sebavzdelávania a sebakontroly.  Vyučovací predmet je koncipovaný tak, aby integroval 

vedomosti a zručnosti žiakov, ktoré nadobudli počas štúdia a zároveň tieto vedomosti a zručnosti 

primerane rozšíril pre potreby úspešného zvládnutia maturitnej skúšky a ďalšieho pokračovania 

štúdia so zameraním na psychológiu a príbuzné študijné odbory. 
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2.7  Školský učebný plán 
  
 

Vzdelávacia oblasť Povinný vyučovací predmet 
Počet hodín za 

1. –  4. ročník   

 slovenský jazyk a literatúra                  13 
   

Jazyk a komunikácia prvý cudzí jazyk                  16 
   

 druhý cudzí jazyk                  12 
 
  41  
    

Matematika a práca s matematika 13  
   

informáciami informatika 3  
 
  16  
    

 fyzika 6  
    

Človek a príroda chémia 6  
    

 biológia 7  
 
  19  
    

Človek a spoločnosť dejepis 6  
    

 geografia 4  
    

 občianska náuka 3  
 

  13  
    

Umenie a kultúra umenie a kultúra 2  
    

  2  
    

Človek a hodnoty 
 

8 
 

   katolícke náboženstvo  
   

  8  
    

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 8  
    

  8  
    

Povinné hodiny spolu  107  
   

    

Disponibilné hodiny  17  
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Poznámky ku školskému  učebnému plánu:  

1. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút.  

2. Cudzie jazyky – vyučujú sa anglický jazyk a jeden z jazykov nemecký, ruský, talianský. 

3. Trieda sa delí na skupiny počas štúdia v predmetoch: prvý a druhý cudzí jazyk a informatika. 

V predmete telesná a športová výchova sa trieda delí na skupiny podľa pohlavia.  Vo 

voliteľných predmetoch sa vytvárajú skupiny podľa voľby žiakov. 

4. Trieda sa delí na skupiny na jednej hodine týždenne v 1. ročníku v predmetoch biológia 

a chémia, v 2. ročníku v predmete fyzika. Delená hodina má prevažne  charakter cvičení.  

5.  Predmet náboženská výchova je klasifikovaný.  

6. Žiak si v 3. ročníku volí skupinu 4 hodín voliteľných predmetov vo forme zamerania.  

7. Žiak si v 4. ročníku volí 13 hodín voliteľných predmetov podľa zoznamu voliteľných 

predmetov. Volí si tri 3- hodinové a dva 2-hodinové predmety.  

8.  V prvom ročníku je súčasťou učebného plánu lyžiarsky kurz v rozsahu 6 dní.  

9. Súčasťou učebného plánu sú účelové cvičenia ochrany života a zdravia, ktoré sa realizujú v 

prvom a druhom ročníku v rozsahu 12 vyučovacích hodín.  

10.  V treťom ročníku štúdia je súčasťou učebného plánu Kurz ochrany života a zdravia, ktorý 

trvá 3 dni, resp. 18 hod.  

11.  Súčasťou Duchovného programu  školy  vo všetkých ročníkoch sú duchovné cvičenia pre 

žiakov v rozsahu dvoch dní.  

12. Súčasťou výchovy a vzdelávania môžu byť aj exkurzie a školský výlet.  

13. Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy. Prierezové témy multikultúrna 

výchova, mediálna výchova, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, finančná gramotnosť a osobnostný a sociálny rozvoj sú začlenené do vyučovacích 

predmetov. Prierezová téma ochrana života a zdravia je začlenená do vyučovacích 

predmetov a tiež realizovaná prostredníctvom účelových cvičení a kurzu na ochranu života 

a zdravia. 

 

2. 8  Učebné osnovy 

 

            Na tvorbe učebných osnov  sa podieľali všetci pedagógovia školy, podľa  pokynov pre 

vytváranie UO na základe usmernení zverejnených na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk  

Okrem výkonového a obsahového štandardu sú v UO pre každý predmet uvedené nasledovné 

údaje: ročník, hodinová dotácia a  začlenenie prierezových tém.  

Učebné osnovy ako súčasť školského vzdelávacieho programu tvoria samostatnú prílohu. 

 

 

 

 

 

http://www.statpedu.sk/
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2. 9  Personálne zabezpečenie chodu školy 
 

V škole pôsobí 16 členný pedagogický zbor. Predmety sú vyučované odborne, škola 

poskytuje dostatočný priestor i jednotlivcom, ktorí majú záujem o záujmovo-vzdelávaciu činnosť 

so zameraním na prírodovedné a humanitné predmety, jazyky, šport a umenie.  

Pedagogický zbor je plne kvalifikovaný, odborne aj pedagogicky, s prevahou žien. Členmi 

pedagogického zboru sú traja zahraniční  lektori anglického, talianského a nemeckého jazyka. 

8 učiteľov má 2. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu a jeden učiteľ má 1. kvalifikačnú skúšku. 

Starší pedagógovia odovzdávajú plynulo svoje skúsenosti mladším, takže na škole vládne 

kontinuita vo vzdelávacom procese. Učitelia si neustále rozširujú svoje vedomosti a zručnosti v 

rôznych formách profesijného . 

Na škole pracuje výchovný poradca,   koordinátori - protidrogovej prevencie, výchovy k 

manželstvu a rodičovstvu, koordinátor ľudských práv,  enviromentálnej výchovy, koordinátor 

zdravého životného štýlu a koordinátor žiackej školskej rady. Veľká pozornosť je venovaná 

zásadám prvej pomoci, škola úzko spolupracuje s miestnou organizáciou SČK.   

Oblasť cirkevného zamerania školy má v kompetencii školský duchovný správca. 

Duchovné cvičenia pravidelne absolvujú pedagógovia počas hlavných školských prázdnin, 

duchovné obnovy žiakov a rôzne charitatívne aktivity vedie katechétka školy v spolupráci s 

vedením školy, duchovným správcom školy a triednymi učiteľmi. Už niekoľko rokov je hostiteľom 

duchovných cvičení žiakov Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli. 

             Pedagógovia školy  sa vyznačujú ochotou venovať sa bohatej záujmovej a mimoškolskej 

činnosti. Aj vo svojom voľnom čase venujú nemálo úsilia príprave žiakov na rôzne súťaže, 

maturitné skúšky a úspešné prijatie na vysokoškolské štúdium. Organizujú spolu so  žiakmi 

spoločenské podujatia, ako je Imatrikulačný ples, stužkové slávnosti, Vianočnú akadémiu a iné.  

           Všetci zamestnanci školy sú otvorení na ďalšie vzdelávanie ( aktuálnych potrieb a možností) 

a formáciu (priamo na pôde školy sa stretávajú zamestnanci školy s duchovným správcom v rámci 

pravidelnej mesačnej duchovnej obnovy). Každý začínajúci učiteľ má  k dispozícii uvádzajúceho 

učiteľa a každý nový učiteľ má svojho skúsenejšieho tútora na škole. Takýmto spôsobom škola 

zabezpečuje svoju integritu a kontinuitu dobrého mena a tradície a vytvára podmienky  pre rast 

počtu žiakov gymnázia. 

 

2. 10  Priestorové a materiálno–technické podmienky  školy 

 

Budova školy prešla  komplexnou rekonštrukciou a je vo vlastníctve mesta (škola má 

uzavretú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú ). V roku 2019 bola čiastočne realizovaná hygienická 

maľba vnútorných priestorov.  Aj keď sa počas jednotlivých etáp jej výstavby a po nej objavili 

mnohé nedostatky, možno jej technický stav hodnotiť ako dobrý. 
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            Škola disponuje multimediálnou učebňou, 6 kmeňovými učebňami a 6 odbornými 

učebňami (fyziky, chémie, biológie, informatiky a cudzích jazykov). Odborné učebne sú vybavené 

pomôckami a potrebnou didaktickou IKT technikou podľa zamerania predmetu. 

             Vybavenie kabinetov je na súčasné možnosti postačujúce, pričom snahou školy je 

potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Počas predchádzajúcich 

školských rokov bolo priebežne doplnených niekoľko moderných didaktických pomôcok, čo 

umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Pri obnove učebných pomôcok sú dôležitou 

súčasťou príspevky rodičov žiakov a prostriedky z realizovaných projektov. 

           Sväté liturgie sa v aktuálnom školskom roku už slúžia v priestoroch spoločenskej miestnosti 

školy,  v ojedinelých prípadoch (v letnom období) vo vonkajších priestoroch školy (oddychová 

zóna medzi pavilónmi školy) a v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v 

Trebišove. 

           Časť hodín telesnej a športovej výchovy sa realizuje aj na asfaltovom ihrisku v areáli školy, 

ktorý je určený na realizovanie loptových hier a atletických disciplín, ostatné hodiny prebiehajú v 

telocvični blízkej Základnej školy, Pribinova 34, Trebišov. 

Žiakom je  k dispozícii školská knižnica s odbornou literatúrou a beletriou. 

Jednotlivé triedy si žiaci upravujú podľa svojich potrieb a predstáv. Prispôsobujú si ich podľa 

funkčných potrieb, ale aj podľa osobných požiadaviek. 

           Interiér i exteriér školy sa pravidelne renovuje v čase hlavných školských prázdnin. Školský 

areál s trávnatou plochou poskytuje dostatok priestoru na odpočinok v čase prestávok Na 

občerstvenie slúži malý školský bufet. Stravovanie študentov sa realizuje v priestoroch školskej 

jedálne, kde si majú možnosť vybrať z dvoch jedál. 

Škola je plne internetizovaná. 

 

2. 11  Škola ako životný priestor 
 

Škola sa nachádza v pokojnom prostredí širšieho centra mesta – v susedstve Kláštora 

otcov baziliánov, neďaleko sídliskového komplexu SEVER a v blízkosti autobusovej a vlakovej 

stanice. Má preto blízku dostupnosť najmä pre dochádzajúcich žiakov. Vhodná lokalita naviac 

umožňuje škole ďalšie využitie budovy a priľahlého areálu na aktivity venované širokej verejnosti 

mesta Trebišov. 

            Učebne sú pravidelne maľované a udržiavané. Interiér budovy je skrášlený zeleňou. Na 

odkladanie šatstva, obuvi a školských pomôcok sú študentom k dispozícii skrinky na chodbách a 

vešiaky v triedach. O poriadok v triedach sa starajú týždenné žiacke služby. 

Informovanosť zabezpečujú centrálne nástenky na chodbách, na medziposchodí ako i v triedach.   

               Nástenky sú pravidelne inovované a aktualizované žiakmi a pedagógmi gymnázia. 

Areál školy je v pravidelnej údržbe povereného pracovníka - školníka, ktorý sa stará o rozsiahly 

trávnik a okrasné dreviny. Celú údržbu školy a školského areálu majú na starosti THP pracovníci 

a vedenie školy. Úpravou školského areálu a okolia školy v rámci vyčlenených hodín jednotlivých 

predmetov sa prakticky napĺňajú požiadavky a ciele enviromentálnej výchovy žiakov. 
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2. 12  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a            
vzdelávaní 

 

        Škola má zabezpečené zdraviu vyhovujúce podmienky vo všetkých svojich vyučovacích 

priestoroch. Ďalšie bezpečnostné opatrenia sú: 

❖ poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

❖ pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a protipožiarnej prevencie, 

❖ pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia, revízie, 

❖ odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií, 

❖ pravidelné požiarne poplachy pre žiakov a zamestnancov školy. 

 

      Pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v objekte telocvične  platia zásady pre BOZP 

uvedené v pracovnom poriadku, v školskom poriadku, v interných predpisoch školy  ako aj 

príslušné ustanovenia Zákonníka práce.   Pre vyučovanie TSV ako i ostatnej športovej činnosti 

žiakov platia okrem  vnútorných  predpisov aj príslušné ustanovenia o BOZP v smerniciach, 

učebných osnovách vydaných MŠVVaŠ SR. Každý cvičiteľ musí cvičencov usmerniť tak, aby 

nedošlo pri príslušnej športovej činnosti k úrazu. Telocvičné náradie kontroluje príslušný 

vyučujúci TSV pred jeho použitím . 

 Na začiatku každého školského roka triedny učiteľ a učitelia v laboratóriách realizujú poučenie 

žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pred každou školskou akciou /výlety, exkurzie, 

zájazdy/ sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci so špecifickým zameraním na 

dané podmienky. 
 

 

  2. 13   Požiadavky na profesijný rozvoj pedagogických a odborných  
              zamestnancov 
 

           V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je kľúčovou požiadavkou na 

pedagogických  zamestnancov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov, ďalšie 

vzdelávanie a sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie odbornej a pedagogickej 

spôsobilosti pedagogických aj odborných zamestnancov v súlade s najnovšími progresívnymi 

vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej 

praxe. 

Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných 

kompetencií, získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na 

výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901
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zamestnanca, získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa, overovania 

profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, získavania vzdelania na 

splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej činnosti alebo využívania a 

hodnotenia získaných profesijných kompetencií. 

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania, tvorivej činnosti súvisiacej s 

výkonom pracovnej činnosti, najmä činnosti vedeckej, výskumnej, publikačnej alebo umeleckej, 

sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti alebo absolvovania odbornej stáže zameranej na 

inovovanie profesijných kompetencií. 

              Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  v profesijnom 

rozvoji sa organizuje ako kvalifikačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, špecializačné 

vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie, predatestačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, 

aktualizačné vzdelávanie. 

 

Kvalifikačné vzdelávanie 

 

Cieľom kvalifikačného vzdelávania je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a 

odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad 

na výkon pracovnej činnosti príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, v 

ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca, vyučovaním ďalších aprobačných predmetov, v 

ďalšej podkategórii kategórie učiteľ, v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o 

vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, 

v ďalšej kategórii odborného zamestnanca, v triedach a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Kvalifikačné vzdelávanie sa organizuje ako doplňujúce pedagogické štúdium a ako rozširujúce 

štúdium. Poskytovateľom kvalifikačného vzdelávania je vysoká škola a organizácia zriadená 

ministerstvom školstva. 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium 

 

Vysoká škola, ktorá uskutočňuje učiteľský študijný program, organizuje doplňujúce pedagogické 

štúdium ako program členený na moduly a podľa príslušného študijného programu. Program 

doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej 

školy neurčujú inak. Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je 

vysokoškolský učiteľ, ktorý garantuje kvalitu príslušného študijného programu. 

 

Rozširujúce štúdium 

 

Vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie na výkon 

pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v príslušnej podkategórii pedagogického 
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zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, organizuje rozširujúce 

štúdium ako jednoduchý program podľa príslušného študijného programu. Program 

rozširujúceho štúdia schvaľuje rektor vysokej školy, ak vnútorné predpisy vysokej školy neurčujú 

inak. Organizácia zriadená ministerstvom školstva organizuje rozširujúce štúdium ako 

jednoduchý program v rozsahu najmenej 200 hodín. Odborný garantom rozširujúceho štúdia je 

odborník s najmenej vedecko-pedagogickým titulom docent alebo umelecko-pedagogickým 

titulom docent v študijnom odbore, ktorý sa týka obsahu rozširujúceho štúdia. 

 

Funkčné vzdelávanie 

 

Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon funkcie riaditeľa a 

na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca. 

 

Špecializačné vzdelávanie 

 

Cieľom špecializačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon 

špecializovaných činností. 

Poskytovateľom špecializačného vzdelávania je: 

• vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program, ktorým sa získava vzdelanie vyžadované 

na výkon pracovnej činnosti 

• stredná odborná škola 

• organizácia zriadená ministerstvom školstva 

• katolícke pedagogické a katechetické centrum 

• národný športový zväz v príslušnom druhu športu alebo športová organizácia poverená 

týmto národným športovým zväzom, ak ide o špecializačné vzdelávanie na výkon 

špecializovanej činnosti v oblasti rozvoja športových zručností detí a žiakov a získavania 

základov konkrétneho druhu športu. 

 

Adaptačné vzdelávanie 

 

Cieľom adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon 

pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný 

odborný zamestnanec. Začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného 

zamestnanca zaradí riaditeľ do adaptačného vzdelávania najneskôr do piatich dní od vzniku 

pracovného pomeru. 
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Predatestačné vzdelávanie 

 

Cieľom predatestačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na zaradenie do 

vyššieho kariérového stupňa. 

Poskytovateľom predatestačného vzdelávania je atestačná organizácia. 

 

 

Inovačné vzdelávanie 

 

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií 

potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii 

pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo 

uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. 

 

Aktualizačné vzdelávanie 

 

Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia 

alebo zariadenia sociálnej pomoci udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií 

potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v 

právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej 

dokumentácii alebo získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej 

činnosti. Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program 

aktualizačného vzdelávania. Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného 

vzdelávania schvaľuje riaditeľ. 

 

Atestácia 

 

Atestácia je štátne overenie profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre 

príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu 

odborného zamestnanca, pre príslušný kariérový stupeň, získaných vzdelávaním, 

sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti. 

 
 

 

2. 14  Podmienky pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  
         potrebami      

 

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

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

vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny 
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prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované 

školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, 

foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre žiaka. Špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka 

v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k 

vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného 

stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.  

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

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

škole evidovaný ako žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky 

súhlasu jeho zákonného zástupcu. 

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

školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia. 

Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný individuálny 

výchovno-vzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola 

spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií. 

Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo 

len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia 

školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede strednej 

školy, musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné 

podmienky v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. 

Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť systematickú 

spoluprácu školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede 

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

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. 

Činnosti spojené so starostlivosťou o žiakov so ŠVVP koordinuje výchovná poradkyňa, ktorá 

zodpovedá za evidenciu a administráciu týchto žiakov  podľa odporúčaní odborných pracovníkov 

z CPPPaP, diagnostických centier a pod. Vypracúva IVVP pre začlenených žiakov, resp. spracúvava 

informácie vo forme odporúčaní pre vyučujúcich jednotlivých predmetov.  

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

 

1. základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; 

požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 

2. modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; aplikáciu špeciálnych vzdelávacích 

postupov; 
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3. špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; špecifiká organizácie a foriem 

vzdelávania; 

4. požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok 

5. zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných. 

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a 

doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy výchovno-

vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných 

odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny 

pedagóg a zákonný zástupca žiaka. 
 

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 
 

Žiaci, ktorých nadanie je natoľko výnimočné, že ho nemožno optimálne rozvíjať bežným 

vzdelávacím programom školy, môžu postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

Žiaci, ktorých športová, umelecká alebo profesijná príprava vyžaduje osobitné usporiadanie 

povinností, môžu postupovať podľa individuálneho učebného plánu. 

 

2. 15   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

        Predmetom hodnotenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sú 

výsledky, náročnosť a kvalita výkonu pracovnej činnosti, osvojenie si a využívanie profesijných 

kompetencií. Výsledkami výkonu pracovnej činnosti sú dôkazy o úrovni dosahovania cieľov 

výchovy a vzdelávania alebo dôkazy o úrovni pracovnej činnosti. Úroveň dosahovania cieľov 

výchovy a vzdelania sa sleduje na úrovni triedy alebo skupiny. Kvalitou výkonu pracovnej činnosti 

je miera správnosti, účelnosti a efektívnosti pracovnej činnosti. Kvalita výkonu pracovnej činnosti 

sa sleduje na úrovni dieťaťa alebo žiaka. Osvojenie a využívanie profesijných kompetencií sa 

hodnotí v súlade s profesijným štandardom a potrebami školy, školského zariadenia alebo 

zariadenia sociálnej pomoci. 

Pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca hodnotí priamy nadriadený jedenkrát 

ročne, najneskôr do konca školského roka. Začínajúceho pedagogického zamestnanca hodnotí 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec a začínajúceho odborného zamestnanca hodnotí 

uvádzajúci odborný zamestnanec priebežne a na konci adaptačného obdobia. Riaditeľa hodnotí 

zriaďovateľ jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka. 

Hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je podkladom na 

odporúčanie uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo odporúčanie uvádzajúceho 

odborného zamestnanca na ukončenie adaptačného vzdelávania, vypracovanie plánu 

profesijného rozvoja a ročného plánu vzdelávania, odmeňovanie. 
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O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam v dvoch rovnopisoch, z toho jeden dostane 

hodnotený pedagogický zamestnanec alebo hodnotený odborný zamestnanec. 

Ak začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec nesúhlasí s 

hodnotením uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného 

zamestnanca, požiada o hodnotenie priameho nadriadeného. Hodnotenie priamym 

nadriadeným je záväzné pre ukončenie adaptačného vzdelávania. 
 

Ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesúhlasí s hodnotením priameho 

nadriadeného, požiada o hodnotenie riaditeľa; vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci 

odborný zamestnanec požiada o hodnotenie zriaďovateľa. Ak riaditeľ nesúhlasí s hodnotením 

zriaďovateľa, požiada o hodnotenie organizáciu zriadenú ministerstvom školstva. 

 Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú v pracovnom 

poriadku. Súčasťou zásad hodnotenia sú kritériá na hodnotenie výsledkov a kvality výkonu 

pracovnej činnosti vyplývajúce zo školského vzdelávacieho programu, výchovného programu a 

individuálnych charakteristík školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. 

Na realizáciu sebahodnotenia, hodnotenie učiteľov i školy ako organizácie budeme používať 

nasledujúce hodnotiace postupy: rozhovor, hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov 

vo výchovno-vzdelávacej oblasti, hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti 

ďalšieho vzdelávania, hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v tvorbe učebných 

pomôcok a projektov a zapojenie sa do projektov, hodnotenie výsledkov pedagogických 

zamestnancov v mimoškolskej oblasti, hodnotenie výsledkov školy v internej a externej 

maturitnej skúške, hodnotenie výsledkov školy na olympiádach,  SOČ a iných súťažiach na 

regionálnej a celoslovenskej úrovni, písomné podnety  od  rodičov žiakov  o skúsenostiach 

s plnením školského vzdelávacieho programu a  dotazník o interakcii žiak – učiteľ v závere 

gymnaziálného štúdia. 

 
2. 16   Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

 

Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádza z metodického pokynu č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 –nedostatočný. 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. 

Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných 

osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v 

príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka. 

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

hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho 
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ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho 

podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať 

zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a 

klasifikácii školských poradenských zariadení. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho 

pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, 

pohybové, didaktické testy), konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami alebo 

odbornými zamestnancami zariadení psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva 

a prevencie a individuálnymi rozhovormi so žiakom. 

Pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka platí Vnútorný poriadok  školy, (ods. 7).  V priebehu školského 

roka zaznamenáva učiteľ výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi  

poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností 

rozvoja a informovať rodičov  žiaka. 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z 

jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný 

minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina 

týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. 

Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom 

vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, 

prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 15 dní a do 3 

pracovných dní od oznámenia výsledkov hodnotenia zapíše známku do EŽK. U žiakov, ktorí 

nedosiahli 18 rokov môžu zákonní zástupcovia požiadať o nahliadnutie do písomného testu svojho 

dieťaťa a požiadať učiteľa o vysvetlenie hodnotenia. 

Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa 

hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. 

Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne 

kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to 

počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok 

získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 

 

Hodnotenie a klasifikácia správania 
 

Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje 

riaditeľka po prerokovaní v pedagogickej rade. 

Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku 

a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských 

práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít 
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súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch 

prihliada na zdravotný stav žiaka. 
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Pedagogická rada pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov dňa 27. augusta 2020 
prerokovala a schválila  školský vzdelávací program s platnosťou na školský rok 2020/2021 bez 
pripomienok. 
 
 
 
Trebišov, 25. augusta 2020                                                              ............................................... 
                                                                                                          Mgr. Eva Šimková, riaditeľka školy                                                                      
 
 

 

 

 

Rada školy  pri Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa Trebišov dňa  3. septembra  2020 
prerokovala   školský vzdelávací program s platnosťou na školský rok 2020/2021 bez 
pripomienok. 
 
       

 

Trebišov, 4. septembra 2020                                                   .................................................................. 

                                                                                                Mgr. Štefan Keruľ-Kmec, podpredseda RŠ 

 


