
Učebný plán jazykovej triedy štvorročného štúdia platný od 1. 9. 2015 

Názov vzdelávacej oblasti Názov vyučovacieho predmetu 

počet hodín v ročníku 

1.  2. 3. 4. Σ 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk 4 4 4 4 16 

Anglofónna literatúra 1 1 1 1 4 

Reálie anglofónnych krajín 1 1 1 1 4 

Druhý cudzí jazyk 3 3 3 3 12 

Človek a príroda 

Fyzika 2 2 2 — 6 

Chémia 2 2 1 — 5 

Biológia 2 2 3 — 7 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 2 2 — 6 

Geografia 2 2 — — 4 

Občianska náuka — — 2 1 3 

Ekonomika — — 1 — 1 

Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 1 — — 2 

Matematika  
a práca s informáciami 

Matematika 3 3 3 2 11 

Informatika 1 2 — — 3 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 2 1 1 — 4 



Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

Prierezové témy  
ako samostatné predmety 

Tvorba a prezentácia projektov — 1 — — 1 

Psychosociálny výcvik — — — 1 1 

Počet voliteľných hodín použitých na výber voliteľných predmetov — — 3 12 15 

Celkový týždenný počet vyučovacích hodín 31 32 32 30 125 

 

Poznámky k učebnému plánu jazykovej triedy štvorročného štúdia gymnázia: 

 Cieľom učebného plánu jazykovej triedy je zabezpečiť prípravu žiakov z anglického jazyka tak, aby sa 

mohli po jeho absolvovaní prihlásiť na vykonanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva SR č. 321//2008 Z. z. o jazykovej škole. Ide o štátnu jazykovú skúšku odpovedajúcu 

2. stupňu náročnosti, ktorému odpovedá 840 až 980 hodín výučby a aktívna znalosť asi 4 000 lexikálnych 

jednotiek (čl. 2, ods. 2 skúšobného poriadku pre štátne jazykové skúšky, ktorý je prílohou vyhlášky o 

jazykovej škole).  

 Obsah je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúr-

neho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou. Žiak má preukázať 

schopnosť porozumieť ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostried-

kov, ktoré sú určené konkrétnym stupňom náročnosti. Okrem toho musí preukázať hlbšie vedomosti z 

reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti, čo tento učebný plán zabezpečuje zaradením dvoch 

špeciálnych predmetov nazvaných anglofónna literatúra a reálie anglofónnych krajín.   

 Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové zručnosti z anglického jazyka 

a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni C1 a C2 Spoločného európ-

skeho referenčného rámca (čl. 2 skúšobného poriadku pre štátne jazykové skúšky, ktorý je vyhlášky o 

jazykovej škole). 

 Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín tried vytvoreného povereným zástupcom riaditeľky školy a 

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

 Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk. Druhým cudzím jazykom je nemecký, francúzsky, ruský alebo 

španielsky jazyk podľa záujmu žiakov a možností školy. Delenie triedy na skupiny je pri výučbe cudzích 

jazykov povinné. Tieto skupiny sa kreujú 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 výcho-

vou. Jej 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 mini-

málny 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 § 3,  ods. 4 vyhlášky MŠ 

SR č. 282/2009 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.  

 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.  

 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. V prípade potreby možno spájať 

do skupín aj žiakov z rôznych tried toho istého ročníka. V druhom ročníku je jedna hodina telesnej a špor-

tovej výchovy venovaná výučbe spoločenského tanca (na tejto hodine sa trieda nedelí na skupiny). 

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

tieto majú charakter laboratórnych cvičení. Konkrétne sa delí na skupiny 1 hodina fyziky v 1. a 2. ročníku, 

1 hodina chémie v 1. ročníku a 1 hodina biológie v 2. ročníku. 

 32 voliteľných hodín použitých na dotvorenie učebného plánu:  

a) 4 voliteľné hodiny sú využité na kreovanie nového predmetu anglofónna literatúry, 

b) 4 voliteľné hodiny sú využité na kreovanie nového predmetu reálie anglofónnych krajín, 

c) 4 voliteľné hodiny sú využité na posilnenie hodinovej dotácie druhého cudzieho jazyka, 

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

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

f) 1 voliteľná hodina v 2. ročníku je využitá na kreovanie nového vyučovacieho predmetu tvorba 

a prezentácia projektov, ktorého obsahom je povinná prierezová téma tvorba projektu a prezen-

tačné zručnosti. 

g) 1 voliteľná hodina v 3. ročníku je využitá na kreovanie nového predmetu ekonomika. 

h) 3 voliteľné hodiny v 3. ročníku sú určené na výučbu troch voliteľných predmetov podľa záujmu 

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

voľby žiaka prostredníctvom návratky, ktorú odovzdá triednemu učiteľovi do 31. januára prísluš-

ného kalendárneho roka.  

i) 1 voliteľná hodina v 4. ročníku je použitá na kreovanie nového vyučovacieho predmetu psy-

chosociálny výcvik, ktorého obsahom je povinná prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj. 

j) 12 voliteľných hodín v 4. ročníku je určených na výučbu šiestich voliteľných predmetov s 

dvojhodinovou týždennou dotáciou podľa záujmu žiakov. Kreovanie jednotlivých skupín voliteľ-

ných predmetov sa realizuje na základe osobnej voľby žiaka prostredníctvom návratky, ktorú 

odovzdá triednemu učiteľovi do 31. januára príslušného kalendárneho roku.  

 Povinnou súčasťou učebného plánu sú prierezové témy implementované do predmetov jednotlivých vzde-

lávacích oblastí alebo kreované prostredníctvom samostatných predmetov.  

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

chovy a náboženskej výchovy. 

 Neoddeliteľnou súčasťou učebného plánu každej triedy sú účelové cvičenia v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 

hodín v každom polroku a kurz na ochranu života a zdravia v 3. ročníku v rozsahu 3 dní po 6 výcvikových 



hodinách, v rámci ktorých sa realizuje povinná prierezová téma ochrana života a zdravia, ale aj lyžiarsky 

kurz v 1. ročníku a celý rad exkurzií uvedených v pláne práce školy na príslušný školský rok.  

 Pre záujemcov z radov žiakov 3. ročníka štvorročného štúdia alebo žiakov septimy osemročného štúdia je 

v ponuke aj nepovinný predmet Aplikovaná ekonómia s trojhodinovou týždennou dotáciou. 

 


