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I. Všeobecná charakteristika školy 

 

Súkromné bilingválne gymnázium BESST je zriadené s cieľom poskytnúť žiakom trnavského 

regiónu kvalitné bilingválne vzdelanie. 

...we do the BESST for you to be the BEST... 

...robíme školu BESST, aby ste boli najlepší... 

1. Veľkosť školy   

Gymnázium sídli v budove s kapacitou 600 žiakov, ktorú má zriaďovateľ školy v dlhodobom 

prenájme od mesta Trnava a v ktorej už v súčasnosti sídlia školy a školské zariadenia zriadené 

v pôsobnosti zriaďovateľa: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava a jej súčasti 

Súkromný školský klub, Limbová 3, Trnava a Súkromná školská jedáleň, Limbová 3, Trnava s počtom 

žiakov 135 v ročníkoch 1. – 8. v školskom roku 2012/2013 a Súkromná materská škola BESST, 

Limbová 3, Trnava s počtom detí 43. V budove je žiakom k dispozícii knižnica, počítačová učebňa, 

a fyzikálno-chemické laboratórium. Triedy gymnázia otvárame postupne, v školskom roku 

2014/2015 otvárame jednu triedu prvého ročníka.  

Plánovaný počet tried v plnoorganizovanom gymnáziu podľa ročníkov: 

 

Bilingválne gymnázium, študijný odbor 7902 J 74 

1. ročník 1 

2. ročník 2 

3. ročník 2 

4. ročník 2 

5. ročník 2 

 

 

2. Charakteristika žiakov  

Súkromné bilingválne gymnázium BESST navštevujú žiaci zo spádovej oblasti Trnavského kraja 

s kladným vzťahom k jazykom, zaujímajúci sa o štúdium na uznávaných slovenských a zahraničných 

univerzitách.  

 

Do prvého ročníka päťročného bilingválneho programu sú, v súlade so školským zákonom č. 

245/2008 Z. z., prijatí uchádzači, ktorí nie sú žiakmi strednej školy a ktorí v príslušnom školskom 

roku  úspešne ukončili 

 ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a získali primárne vzdelanie podľa 

§ 16 ods. 3 písm. a),  

alebo  

 deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a získali nižšie stredné vzdelanie 

podľa § 16 ods. 3 písm. b)  

a splnili podmienky prijímacieho konania aj podmienky na overenie špeciálnych schopností a 

zručností v anglickom jazyku. 
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Absolventi deviateho ročníka Súkromnej základnej školy BESST, Limbová 3, Trnava môžu byť 

v súlade s § 70 školského zákona 245/2008 Z. z. prijatí aj do druhého ročníka bilingválneho štúdia na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača a po úspešnom vykonaní 

prijímacej skúšky. Predmetom skúšky sú vzdelávacie štandardy prvého ročníka školského 

vzdelávacieho programu Súkromného bilingválneho gymnázia BESST. Termín, obsah, rozsah a 

formu prijímacej skúšky určí riaditeľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST. 

 

Cudzinci majú pred nástupom do Súkromného bilingválneho gymnázia povinnosť absolvovať 

vstupný test z anglického jazyka. Na základe výsledku testu sú zaradení do ročníka, ktorý zodpovedá 

ich jazykovým kompetenciám v anglickom jazyku. Do tretieho alebo piateho ročníka bilingválneho 

štúdia sú zaradení cudzinci iba v prípade, ak ich akademické vedomosti aj jazykové kompetencie 

zodpovedajú náročnosti Cambridgeských IGCSE, resp. AS-level skúšok. V prípade nedostatočných 

jazykových kompetencií žiaci absolvujú intenzívny kurz anglického jazyka a do výučby sa začlenia až 

po nadobudnutí jazykových kompetencií. 

 

Na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST vzdelávame, vzhľadom na náročnosť jazykového 

vzdelávania, žiakov s vývinovými poruchami učenia iba na základe odporučenia špeciálneho 

psychológa. Individuálny vzdelávací plán pre každého žiaka s vývinovými poruchami učenia je 

vypracovaný v spolupráci so školským špeciálnym psychológom.  

 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

V prípade plno organizovanej školy bude na bilingválnom gymnáziu pôsobiť cca 10 pedagógov  

a dvaja špecialisti: garant pre metodiku školského vzdelávacieho programu a garant pre 

Cambridgeský program. Slovenský jazyk a literatúru a predmety s vyučovacím jazykom slovenským 

vyučujú pedagógovia slovenskej národnosti. Predmety s vyučovacím jazykom anglickým vyučujú 

pedagogicky a odborne spôsobilí učitelia slovenskej národnosti, ktorí dlhodobo pôsobili v školstve 

na medzinárodných školách alebo v anglicky hovoriacich krajinách, alebo odborne spôsobilí 

pedagógovia s rodným jazykom anglickým a skúsenosťami s Cambridgeskými IGCSE certifikátmi a 

AS-level certifikátmi. 

  Na pedagógov školy sú kladené vysoké odborné i osobnostné nároky. Ich podstatnou 

charakteristikou je partnerský prístup k žiakom, ochota a motivácia vytvárať nové postupy v práci so 

žiakmi, ochota vzdelávať sa a zúčastňovať sa inovatívnych školení a seminárov, ochota rešpektovať 

povinnosti vyplývajúce z interných dokumentov školy. Pedagogickí zamestnanci školy majú možnosť 

vyjadriť sa a vzniesť pripomienky k interným dokumentom a nariadeniam školy na zasadnutiach 

predmetových komisií alebo zasadnutiach pedagogickej rady tak, aby nariadenia a predpisy 

skoncipoval spoločne pedagogický tím: aby ich prijal a bol schopný plniť každý člen tímu.  

V školskom roku 2014/2015 je stav potreby pedagogických zamestnancov školy optimálne 

naplnenýuzhľadom na fakt, že gymnázium má otvorenú iba jednu triedu. Výber zamestnancov bol 

realizovaný v spolupráci so Súkromnou základnou školou BESST, Limbová 3, Trnava. Väčšina 

pedagogických zamestnancov má úväzok rozdelený medzi základnú školu a gymnázium, t.j. na 

gymnáziu iba na čiastočný úväzok.  
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Organizačná štruktúra je v školskom roku 2014/2015 úzko podriadená vedeniu riaditeľky školy. 

Na škole zatiaľ nie sú vytvorené metodické orgány, riadenie školy je zamerané na tímovú prácu, 

spoločné riešenie problémov a budovanie uvedomelého pedagogického kolektívu.  

Škola má vytvorené kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície v súlade so zákonom 

o pedagogických zamestnancoch. 

Odborná a metodická starostlivosť o pedagogických zamestnancov: 

Profesijný rozvoj učiteľa sa v kariérovom systéme pedagogických zamestnancov Súkromného 

bilingválneho gymnázia BESST uskutočňuje prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania,  tvorivých 

aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti a sebavzdelávania 

a) Zvyšovaním jazykových kompetencií učiteľov (angličtina pre slovenských 

občanov, slovenský jazyk pre zahraničných učiteľov) 

b) Sebavzdelávaním učiteľov o nových a inovatívnych metódach vo 

vyučovacom procese 

c) Sebareflexiou učiteľa o efektivite a účinnosti svojho výchovného 

pôsobenia na hodinách 

d) Ako súčasti autoevaluácie školy formou dotazníka pre učiteľov školy 

o miere kvality výučby na škole. 

 

Koncepcia plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov vychádza z výsledkov 

dotazníka na hodnotenie úrovne profesijných kompetencií každého pedagogického zamestnanca, 

ktorý vychádza z potrieb zamestnancov a potrieb školy. Dotazník sa realizuje dištančnou formou 

v auguste pred začiatkom školského roka, vyhodnotí sa a zanalyzuje pred začiatkom sústredenia 

v auguste, a výsledky sa aplikujú do plánu práce školy na školský rok.  

 

4. Organizácia školského roka 

Organizácia školského roka sa riadi Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR na 

príslušný školský rok a vyhláškou č. 518/2010 o podrobnostiach a organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických 

školách, na odborných školách a na umeleckých školách. 

 

5. Organizácia prijímacieho konania  

Škola prijíma do prvého ročníka slovensko-anglického bilingválneho štúdia na Súkromnom 

bilingválnom gymnáziu BESST talentovaných žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi na 

štúdium v anglickom jazyku, ktorí v príslušnom školskom roku úspešne ukončili 8. alebo 9. ročník 

základnej školy a úspešne splnili podmienky prijímacieho konania na overenie špeciálnych 

schopností a zručností v anglickom jazyku a celkového prospechu. 

FORMA TALENTOVEJ SKÚŠKY: písomná a ústna 
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OBSAH TALENTOVEJ SKÚŠKY: 

TEST AJ (Anglický jazyk) 

Písomná forma (test AJ Reading/Listening/Writing) 

Ústna forma (Obrázkový príbeh, Dialóg a učiteľom v anglickom jazyku ) 

TEST VŠP (Všeobecné študijné predpoklady)  

Písomná forma (písomný test VŠP) 

 

BODOVÉ HODNOTENIE TALENTOVEJ SKÚŠKY  

Za talentovú skúšku možno získať najviac 60 bodov (TEST AJ 30 bodov, TEST VŠP 30 bodov). Žiak 

úspešne absolvuje skúšku z anglického jazyka, ak z nej získa minimálne 12 bodov. Ak získa 

menej ako 12 bodov, žiak absolvuje skúšku z anglického jazyka neúspešne. Žiak úspešne 

absolvuje skúšku zo všeobecných študijných predpokladov, ak z nej získa minimálne 12 bodov. 

Ak získa menej ako 12 bodov, žiak absolvuje skúšku zo všeobecných študijných predpokladov 

neúspešne. 

 

 Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak úspešne absolvuje obidve časti prijímacej skúšky. 

Uchádzač, ktorý neúspešne vykoná jednu alebo obidve časti prijímacej skúšky, prijímaciu 

skúšku vykoná neúspešne.   

 

 Celkový počet bodov pridelených žiakovi, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku sa 

vypočíta ako súčet bodov získaných na skúške z anglického jazyka a bodov získaných za 

skúšku zo všeobecných študijných predpokladov. 

 

KRITÉRIUM PRIJATIA: 

Na základe celkového počtu bodov pridelených žiakovi z talentovej skúšky sa stanoví poradie 

žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku v klesajúcom poradí. V prípade rovnosti bodov sa 

uprednostní uchádzač podľa nasledovného poradia kritérií: 

o zmenená pracovná schopnosť žiaka, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 145/1996 Z.z § 6 

ods. 4 o prednostnom prijatí uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou pred 

uchádzačom, ktorý rovnako vyhovuje prijímacím podmienkam 

o väčší počet bodov za skúšku v anglickom jazyku 

o menší súčet známok zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, fyziky, chémie, 

biológie, dejepisu a geografie na vysvedčení zo základnej školy na konci školského 

roka, ktorý predchádza školskému roku v ktorom sa žiak uchádza o prijatie na 

bilingválne štúdium a 1.polroka ročníka, počas ktorého sa žiak uchádza o prijatie na 

bilingválne štúdium 

o menší súčet známok zo slovenského jazyka a matematiky na vysvedčení zo 

základnej školy na konci školského roka, ktorý predchádza školskému roku v ktorom 

sa žiak uchádza o prijatie na bilingválne štúdium a 1.polroka ročníka, počas ktorého 

sa žiak uchádza o prijatie na bilingválne štúdium. 

 

Podmienky prijatia zverejňujeme na www.besst.sk. Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať 

na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu 

skúšku upravenú.  

Riaditeľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST zverejňuje výsledky prijímacích skúšok do troch 

pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na bráne školy a na webovej stránke 

školy www.besst.sk. 

http://www.besst.sk/
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6. Organizácia maturitnej skúšky 

Súkromné bilingválne gymnázium BESST má učebný plán a školský vzdelávací program 

koncipovaný tak, aby vzdelávanie na súkromnom bilingválnom gymnáziu spĺňalo národné aj 

medzinárodné požiadavky na ukončenie štúdia na stupni ISCED 3A, konkrétne: 

 Národné požiadavky na maturitnú skúšku, ktoré vyplývajú z právnych noriem a ich 

neskorších znení: zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č. 282/2009 o 

stredných školách, vyhlášky č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, 

vyhlášky č. 207/1993 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o 

vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných 

zahraničnými základnými a strednými školami a usmernením MŠVVaŠ SR pre príslušný 

školský rok. 

 Medzinárodné požiadavky na maturitnú skúšku, ktoré vychádzajú z anglického tarifného 

systému prideľovania bodov za výsledky štúdia – tzv. „UCAS Tarifný systém“. Počet 

dosiahnutých UCAS tarifných bodov, ktoré žiaci získajú za známky v testoch úrovne AS-level 

a A-level, je vstupnou požiadavkou pre štúdium na univerzitách, nahrádzajúcou prijímacie 

skúšky na vysoké školy v zahraničí. Univerzity a vysoké školy zverejňujú vstupné požiadavky 

na svoje vysokoškolské vzdelávanie a jednotlivé univerzity si môžu bližšie špecifikovať  

podmienky prijatia pre konkrétny odbor.  

 

Zriaďovateľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST má vo svojej pôsobnosti zriadené 

registrované Centrum univerzity pre Cambridgeskémedzinárodné skúšky SK018. Cambridgeská 

univerzita pre medzinárodné skúšky poskytuje svojim registrovaným centrám autorské práva na 

používanie sylabov a oprávnenie vykonávať skúšky až po GCE A Levels.  

 

Žiaci Súkromného bilingválneho gymnázia BESST absolvujú v 3. ročníku štúdia IGCSE skúšky z 

predmetov matematika, anglický jazyk, biológia, fyzika. V 4. a 5. roku štúdia si žiak na Súkromnom 

bilingválnom gymnáziu BESST výberom voliteľných predmetov volí charakter svojho 

univerzitného štúdia voľbou vetvy, v ktorej budú pokračovať vo svojom ďalšom štúdiu: 

a) Bilingválna (slovenská) vetva, určená pre žiakov so záujmom študovať na univerzite v SR: 

a. Maturita zo slovenského jazyka a literatúry v 4. ročníku bilingválneho štúdia 

b. Maturita z ďalších troch predmetov v 5. ročníku bilingválneho štúdia. Žiak vykoná 

maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval.  

b) Cambridge (medzinárodná) vetva, určená pre žiakov so záujmom študovať na univerzite v 

zahraničí: 

a. Maturita zo slovenského jazyka a literatúry v 4. ročníku bilingválneho štúdia 

b. Náhrada maturity z ďalších troch predmetov uznaná na základe ekvivalencie 

výsledkov UCAS tarifných bodov, známok v AS-level a A-level medzinárodných 

Cambridgeských skúškach Cambridge University for International Examinations, a 

ich transformácie na maturitné známky (percentá) na základe nižšie uvedenej 

tabuľky. 
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UCIE (Cambridge University for International Examinations)  

GCE A 

level 

double 

A-level 

+ 9 AS 

units A level 

AS 

double AS level 

IGCSE 

double 

IGCSE 

single 
Známka 

maturita v SR 

UCAS tariff 

points 

v 4. a 5. ročníku  v 3. ročníku  

A*A*               280 

A*A                260 

AA               240 

AB               220 

BB A*A             200 

BC AA             180 

  AB             170 

CC               160 

  BB             150 

CD BC A*           140 

DD CC A AA         120 

      AB         110 

DE DD B BB         100 

  DE   BC         90 

EE   C CC         80 

  EE   CD         70 

    D DD A  A   1 60 

      DE B B   1 50 

    E EE C C  2 40 

        D   A/B 3 30 

        E D C 4 20 

          E D  10 

            E   5 

 

 

ORGANIZÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY ŽIAKOV NA SÚKROMNOM BILINGVÁLNOM 
GYMNÁZIU BESST V BILINGVÁLNEJ VETVE 

  

Maturitná skúška sa vykoná v súlade s vyhláškou č. 318/2008 v znení neskorších predpisov 

o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

 

Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom 

sú  

a) slovenský jazyk a literatúra,  

b) druhý vyučovací jazyk,  

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných 

predmetov,  

d) jeden voliteľný predmet až štyri voliteľné predmety.  
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MATURITNÁ SKÚŠKA Z PREDMETU SLOVENSKÝ JAZYK  A LITERATÚRA 

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu 

slovenský jazyk a literatúra žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia. 

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra žiak vykoná po 

ukončení štvrtého ročníka štúdia. 

 

MATURITNÁ SKÚŠKA Z DRUHÉHO VYUČOVACIEHO JAZYKA 

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú skúšku z predmetu anglický jazyk žiak vykoná po 

ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z 

predmetu anglický jazyk žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia, najmenej na úrovni C1.  

 

MATURITNÁ SKÚŠKA Z VOLITEĽNÝCH PREDMETOV 

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu z internej časti maturitnej skúšky z dvoch 

voliteľných predmetov zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných 

predmetov s kumulatívnou týždennou dotáciou aspoň 6 hodín počas päťročného štúdia vykoná žiak 

po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky 

z týchto voliteľných predmetov žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia. Žiak vykoná 

maturitnú skúšku v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval.  

 

ORGANIZÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY ŽIAKOV NA SÚKROMNOM BILINGVÁLNOM 
GYMNÁZIU BESST V MEDZINÁRODNEJ CAMBRIDGE VETVE 

 

Súkromné bilingválne gymnázium vydá svojmu absolventovi medzinárodnej cambridgeskej vetvy 

maturitné vysvedčenie, ak počas päťročného štúdia na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST 

žiak splní všetky nasledujúce podmienky: 

1. Vykoná v 4. ročníku maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 

s minimálnym stupňom hodnotenia dostatočný. 

2. Vykoná v 5. ročníku maturitnú skúšku z anglického jazyka, alebo vykoná náhradu 

maturitnej skúšky z anglického jazyka aspoň na úrovni C1. 

3. Vykoná minimálne jednu AS-level medzinárodnú skúšku s hodnotením minimálne 

stupňom E alebo lepším. 

4. Z matematiky vykoná minimálne IGCSE skúšku s hodnotením D alebo lepším. 

 

Známky na maturitnom vysvedčení z predmetov, z ktorých žiak robil medzinárodnú skúšku  UCIE, sú 

udelené podľa nasledovného kľúča: 

 

Známka na maturitnom vysvedčení  Typ Testu  Hodnotenie testu  

Dostatočný    IGCSE   C 

      IGCSE double  D 

      AS-level  E 

 

Dobrý     IGCSE   A 

      IGCSE    B 

      AS-level  D 

 

 Chválitebný    IGCSE double  C 

      AS-level  C 
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      AS double  EE 

      A-level   E 

 

 Výborný    IGCSE double  minimálne B alebo lepšie 

      AS-level  minimálne B alebo lepšie 

      AS double  minimálne DE alebo lepšie 

      A-level    minimálne D alebo lepšie 

 

V súlade s vyhláškou č. 207/1993 Z. z. podľa § 4 ods.2 absolvent, ktorý nie je štátnym občanom 

Slovenskej republiky, nekoná maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a na nostrifikáciu 

vzdelania mu stačí splniť podmienky 2. – 4. a súčasne vykonať AS-level skúšky aspoň z troch 

predmetov. 

 

 Cudzincami sú deti 

- osôb občanov iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na 

území SR 

- žiadateľov o udelenie azylu 

- Slovákov žijúcich v zahraničí 

- ako žiadatelia o azyl 

- ako cudzinci, ktoré sa nachádzajú na území SR bez sprievodu  zákonného zástupcu. 

 

 

7. Dlhodobé projekty 

Škola plánuje rozvíjať aktivity v oblasti medzinárodných projektov, študentských výmenných 

pobytov a e-learningových aktivít a projektov. Agenda školy sa vedie v programe aSc agenda, 

využívame elektronickú triednu knihu, internetovú žiacku knižku. 

 

8. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

8.1 Spolupráca s Radou školy 

Rada školy sa riadi Štatútom Rady školy, ktorý tomuto samosprávnemu orgánu určuje práva 

v oblasti pedagogiky, personalistiky, aj právo na informácie o hospodárení organizácie. Vedenie 

školy očakáva spoluprácu s Radou školy v nasledovných oblastiach: 

a) pedagogická oblasť: 
- výber vhodného variantu vyučovania 
- posúdenie klasifikácie alebo hodnotenia výchovných predmetov 
- riešenie problémov výchovného charakteru so žiakmi a ich rodičmi 
- riešenie personálneho obsadenia školy 

b) organizačná oblasť: 
- pomoc a spoluúčasť na príprave významných podujatí počas školského roka 

c) ekonomická oblasť: 
-     pomoc pri získavaní sponzorov pre zabezpečenie finančne náročných školských projektov. 
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8.2 Spolupráca s Radou rodičov 

Rada rodičov je zložená zo zástupcov jednotlivých tried a vedená výborom Rady rodičov. Vedenie 

školy očakáva spoluprácu s Radou rodičov v nasledovných oblastiach: 

- pomoc pri riešení výchovných problémov so žiakmi 
- realizácia významných školských podujatí (vianočná akadémia, školský reprezentačný ples, 

stužková,.....) 
- finančná výpomoc pri organizovaní významných podujatí, organizovaní školských akcií 
- riešenie personálneho obsadenia školy. 

Vedenie školy ocení aktivity Rady rodičov v pôsobení na ostatných rodičov z triednych kolektívov, 
aby predovšetkým rodičia, ako objednávatelia školských služieb, mali záujem na vytvorení 
najoptimálnejších podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. Dôležitý je záujem rodičov 
o spoluprácu s triednym učiteľom pri zabezpečovaní jednotného a harmonického výchovného 
vplyvu na deti. 

 

 

8.3 Spolupráca s inštitúciami 

Pre zabezpečenie potrebných podmienok na fungovanie činnosti školy vedenie školy má záujem na 

aktívnej spolupráci s/so  

- Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva 
- Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave 
- Univerzitou pre Cambridgeské medzinárodné skúšky  
- partnerskou strednou školou z Veľkej Británie / anglicky hovoriacej krajiny. 

 
 
 

9. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

A) Priestory školy 

 priestory pre školský manažment 

 (kancelárie riaditeľky školy, kancelária manažérky školy, príručný sklad s odkladacím 

priestorom, sociálne zariadenie) 

 priestory pre pedagogických zamestnancov 

 (zborovňa pre rokovania pedagogickej rady, kabinety pre učiteľov) 

 priestory pre nepedagogických zamestnancov 

 (kancelária pre ekonomický úsek, sklad s odkladacím priestorom, archív) 

 hygienické priestory, sociálne zariadenia 

 sklad učebných pomôcok, sklad školských uniforiem 

 knižnica 

B) Makrointeriéry 

• školský dvor s oddychovým relaxačným priestorom 

• školská jedáleň a kuchyňa, výdajňa stravy  v budove školy 

C) Vyučovacie interiéry 

• klasické učebne – učebne pre teoretickú výučbu, každá vybavená interaktívnou tabuľou a 

počítačom 

• odborné učebne – knižnica, počítačová učebňa 

• učebne odborného výcviku – učebňa výtvarnej výchovy 
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• laboratóriá – fyzikálno-chemické laboratórium 

• telocvičňa 

D) Vyučovacie exteriéry 

• školské ihrisko – basketbalové, tenisové, detské, antuková bežecká dráha. 

 

10. Škola ako životný priestor  

 

Proces výučby v Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST je orientovaný na vytváranie 

priaznivej sociálnej klímy medzi učiteľom a žiakmi. Učebne a spoločné priestory Súkromného 

bilingválneho gymnázia BESST sú, podobne ako ostatné školy v pôsobnosti zriaďovateľa, 

optimisticky farebné, s množstvom kvetov, akváriom, interaktívnou tabuľou, knižnicou. Prostredie 

je čisté, na nástenkách sú vystavené práce žiakov, sociálne zariadenia sú čisté a hygienické,  učebne 

svetlé. 

 

 

 

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní  

 
Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, s ktorými sú riadne oboznamovaní v prvý týždeň vyučovania, ako aj zásady správania sa v 
triedach, v telocvični, odborných učebniach, v školskej jedálni a v celej školskej budove.  

 
S obsahom pravidiel  BOZP oboznamujú žiakov triedni učitelia hneď na začiatku školského roka, 

a podľa potreby opakovane v priebehu školského roka, najmä pred hromadnými školskými akciami 
alebo pred školskými prázdninami. 

 

 Škola využíva služby autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý v súčasnosti poskytuje 

svoje služby už zriadeným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa (Súkromnej materskej 

škole BESST a Súkromnej základnej škole BESST, Limbová 3, Trnava) a pravidelne informuje 

riaditeľku školy o zmenách v legislatíve ohľadom BOZP, kontroluje stav budovy, priestory na 

vyučovanie a výchovnú činnosť z hľadiska bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia. Bezpečnostný 

technik vypracoval plán starostlivosti o zranených (traumatologický plán), smernicu o kontrole 

požívania alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných prostriedkov. 

 

Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy sú pravidelne školení o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a proti požiaru. Na škole sú pravidelne vykonávané cvičné poplachy.  

 

V budove školy vykonáva revízie podľa plánu revízií prenajímateľ. Dodržiavanie plánu revízií 

kontroluje vedenie školy v spolupráci s bezpečnostným technikom.  
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II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 

Súkromné bilingválne gymnázium BESST s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým vzniklo 

s cieľom ponúknuť žiakom kvalitné jazykové vzdelávanie s maximálnym dôrazom na rozvoj 

osobnosti žiaka v pozitívnom emocionálnom prostredí.  

Bilingválny charakter vzdelávania umožňuje žiakom vzdelávať sa v anglickom jazyku minimálne 

v piatich predmetoch v každom ročníku. Flexibilne orientovaná ponuka voliteľných predmetov 

umožňuje plnohodnotne rozvíjať osobnosť žiaka.  

 

1. Pedagogický princíp školy  

„We do the BESST for you to be the BEST.“  
Budujeme školu BESST, aby si bol najlepším. 

 

...Naším cieľom je vybudovať najlepšiu školu v Európe... 

 

   Vzdelávame mladých ľudí s víziou, aby každý v sebe objavil svoje nadanie a schopnosti.  

  

Vychovávame žiaka ako človeka dobrého (čestného, morálneho, charakterného), múdreho 

(vzdelaného, tvorivého), aktívneho (samostatného, pracovitého, iniciatívneho) a šťastného 

(vyrovnaného, zdravého, optimistického). 

 

Uznávame hodnoty 

 profesionalita      zodpovednosť 

 spoľahlivosť      úcta 

 slobodné rozhodovanie a spolurozhodovanie  sebarealizácia 

 tímová práca, spolupráca a pomoc   cielená komunikácia 

 rešpektovanie pravidiel     reflexia a sebareflexia 

 osobný rast      prístupnosť a tolerantnosť 

 dôvera       ľudskosť 

 otvorenosť      objektívnosť 

 tvorivosť, kreatívnosť     asertivita 


Používame metódy a formy výučby, ktorými sa žiak činnostne učí, aktívne poznáva, tvorivo rieši 

problémy, kladie otázky a hľadá na ne odpovede, sám objavuje princípy a zákonitosti javov, 

vykonáva pokusy, sebahodnotí sa a rozhoduje samostatne aj v skupinách. 

 
 

Strategický cieľ školy 

 

Kľúčové kompetencie deklarované v školskom vzdelávacom programe na teoretickej úrovni, 

premeniť v maximálnej miere na skutočne dosiahnuté kompetencie absolventov našej školy 

a komunikovať minimálne v dvoch cudzích jazykoch (angličtina, nemčina) na minimálnej úrovni 

C1 v anglickom jazyku a B1 v nemeckom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca 

pre jazyky. 
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Ciele výchovy a vzdelávania pre stupeň vzdelávania ISCED 3A 

 

Zámerom cieľov tvorivo-humanistického vzdelávania na školách zriaďovateľa BESST, s.r.o. je na 

každom stupni vzdelávania (ISCED 0, ISCED 1, ISCED 2, ISCED 3A) rozvíjať kľúčové kompetencie 

žiakov a prostredníctvom kľúčových kompetencií utvárať plne rozvinutú osobnosť (autentickú, 

mnohostrannú, harmonickú, slobodnú a zodpovednú), ktorá  

- vie učiť sa, vie konať, vie žiť spoločne, vie byť: poznávať, konať, hodnotiť 

a dorozumievať sa; 

- sa dokáže úspešne realizovať v zamestnaní, osobnom i spoločenskom 

živote; 

- vie plnohodnotne žiť svoj vlastný život; 

- sa naďalej vo svojom živote sebarozvíja. 

 

 

2. Profil absolventa päťročného bilingválneho štúdia 
 

Absolvent má možnosť získať: 

 vysvedčenie o maturitnej skúške 

 medzinárodne uznávané certifikáty o absolvovaní predmetov sekundárneho vzdelávania 

IGCSE  

 medzinárodne uznávané certifikáty o ukončení vzdelávania AS alebo A Level.  

 

Absolventi našej školy môžu pokračovať v ďalšom vzdelávaní na úrovni ISCED 5 na slovenských 

vysokých školách, na zahraničných vysokých školách, v rôznych formách nadstavbového alebo 

pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4, alebo vstúpiť so získanou kvalifikáciou na slovenský alebo 

medzinárodný trh práce. 

 

Náš absolvent je získanými kompetenciami pripravený na: 

 aktívne občianstvo v štáte a v spojenej multikultúrnej Európe, 

 vnímanie a rešpektovanie ľudských práv v kontexte kultúrneho, multikultúrneho a ideového 

prostredia, 

 vnímanie a hodnotenie potrieb a možností členov spoločnosti v rámci všeobecne uznaných 

úrovní spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti, 

 hodnotenie javov a rozhodovanie sa rešpektujúc ekologické zásady, 

 celoživotné vzdelávanie, 

 kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom, anglickom a minimálne jednom ďalšom 

cudzom jazyku písomne i ústne, 

 vecné vnímanie a aktívne pristupovanie k problémom, 

 tímovú prácu, 

 telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu takéhoto života, 

 kvalifikovaný výkon práce na danej pracovnej pozícii v rámci daného povolania alebo skupín 

príbuzných povolaní. 
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3. Pedagogické stratégie  

 

Ciele výučby sú vyjadrením požadovaných výsledkov. Z cieľov výučby vyplývajú pedagogické 

stratégie, ktorými sú  

 obsah výučby (čo chceme učiť) 

 metódy a formy výučby (ako chceme učiť) 

 materiálne prostriedky (kde chceme učiť). 

Prostredníctvom obsahu výučby, metód, foriem a materiálnych prostriedkov dochádza vo výučbe 

k plneniu cieľov vzdelávania, t. j. k rozvoju a sebautváraniu osobnosti žiaka. 

 

VPLYV OBSAHU VÝUČBY NA  BUDOVANIE PLNE ROZVINUTEJ OSOBNOSTI 

Obsahom výučby na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST je učebný plán školy, čiastkovo 

rozpracovaný v učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch jednotlivých predmetov. Učebný 

plán cieľavedomo a uvedomelo koordinuje etapy rozvíjania plnohodnotnej osobnosti s prvkami 

obsahu výučby, ktoré sú nadrámcové a sú komplexne implementované do obsahu výučby 

Súkromného bilingválneho gymnázia BESST.  

PRVKY OBSAHU VÝUČBY: 

1. POZNATKY O VONKAJŠOM SVETE = kognitívne vedomosti, 

2. SKÚSENOSTI Z REALIZÁCIE SPÔSOBOV ČINNOSTÍ = reprodukovanie už vyriešených 

poznávacích a praktických úloh; zručnosti a návyky využívať a aplikovať vedomosti 

v praxi,  

3.   SKÚSENOSTI Z TVORIVEJ ČINNOSTI = kreativita; schopnosť hľadať a riešiť nové problémy;  

byť pripravený tvoriť, 

4. SOCIOAFEKTÍVNE SKÚSENOSTI = utváranie postojov, názorov a osobných vlastností 

osobnosti, 

5.   POZNATKY A SKÚSENOSTI Z VLASTNÉHO ORGANIZMU = spôsobilosť zdokonaľovať a meniť 

seba samého podľa určitého plánu s cieľom vytvoriť vlastné ego osobnosti sebapoznaním, 

sebahodnotením, sebapretváraním. 

 

Charakteristiky jednotlivých prvkov podľa Blaško, M. Kvalita v systéme modernej výučby. Dostupné 

na <http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310>. 

Riadením výučby dosahujeme, aby budovanie štruktúry vlastného ega osobnosti žiaka bolo 

v súlade so štruktúrou plne rozvinutej osobnosti a štruktúrou obsahu učiva a aby obsahom 

vyučovacích hodín bolo plnohodnotné rozvíjanie osobnosti žiaka predmetom, nie iba osvojovanie 

predmetu žiakom. 

 

VPLYV METÓD A FORIEM VÝUČBY NA BUDOVANIE PLNE ROZVINUTEJ OSOBNOSTI 

 

Pedagogickým majstrovstvom učiteľa je schopnosť vybrať primeranú vyučovaciu metódu a 

formu, ktorej výsledkom je aktívne, činnostné učenie sa s hĺbkovým prístupom žiakov, vďaka 

ktorému žiak získal hlbšie, trvalejšie vedomosti a v maximálnej miere rozvíjal svoje kompetencie. 
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Cieľavedomým pedagogickým pôsobením učiteľa na žiakov dochádza k prechodu od 

povrchového prístupu žiakov k učeniu sa k hĺbkovému prístupu k učeniu sa.  

 

Učitelia môžu podporiť hĺbkový štýl učenia najmä tým, že  

• učia žiakov ako sa majú učiť 

• vytvárajú tvorivú pracovnú klímu, vo výučbe sa používajú také metódy a formy, ktoré 

umožnia samostatnosť, aktivitu, tvorivosť, t.j. najmä heuristickú a výskumnú metódu, 

problémovú, projektovú a kooperatívnu výučbu, individuálne a skupinové formy práce 

• majú k žiakom humánny prístup 

• pri skúšaní vyžadujú nielen zapamätanie učiva, ale aj jeho porozumenie, aplikáciu, 

hodnotenie, tvorivé využitie. 

 

Charakteristiky prístupov k učeniu sa podľa Blaško, M. Úvod do modernej didaktiky I. Dostupné na 

<http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310>1. 

K dosiahnutiu hĺbkového štýlu učenia sa využíva pedagóg vo vyučovacom procese učebné štýly 

- jazykový učebný štýl 

- logicko-matematický učebný štýl, 

- priestorový učebný štýl, 

- pohybový učebný štýl, 

- hudobný učebný štýl, 

- interpersonálny učebný štýl, 

- intrapersonálny učebný štýl, 

- prírodný učebný štýl, 

ktoré prevládajú u žiakov na základe prevažujúcich druhov inteligencie u žiakov triedy. 

Charakteristiky jednotlivých učebných štýlov podľa Blaško, M. Úvod do modernej didaktiky I. 

Dostupné na <http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310>. 

 

Metódy a formy, použiteľné pri každom z vyššie uvedených štýlov učenia, a ktoré v tvorivo-

humanistickom konštruktivistickom procese budovania plne rozvinutej osobnosti uprednostňujeme 

k dosiahnutiu aktívneho hĺbkového prístupu k učeniu sa u žiakov Súkromného bilingválneho 

gymnázia BESST, sú: 

Interaktivita 

Zážitkové učenie sa 

Autentické učenie sa formou otázok a odpovedí 

Kritické myslenie 

Projektové vyučovanie 

Skupinové učenie 

Modelové situácie 

Prípadové štúdie 

Manažérske hry 

Ročníková konferencia. 

 

Ďalšie metódy, ktoré sú použiteľné pri každom z vyššie uvedených štýlov učenia: 

- z hľadiska dosiahnutia cieľov výučby: 

                                                 
1
 Blaško, M.: Úvod do modernej didaktiky I. [online] Košice : KIP TU. 2010. Dostupné na 

    <http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310> 
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Výkladovo-ilustratívna (osvojovanie poznatkov žiakov hotovými informáciami od učiteľa) 

Výklad, čítanie z kníh, prezentácia zvukových nahrávok, demonštrácia prirodzených 

objektov, obrazov, schém, filmov 

Reproduktívna (osvojovanie spôsobu činnosti napodobňovaním) 

Ústna reprodukcia poznatkov, opakovací rozhovor, čítanie, písanie, riešenie 

typových (matematických, fyzikálnych, historických) úloh, napodobovaním 

jazykových modelov, laboratórnych pokusov prostredníctvom inštrukcie) 

Výkladovo-problémová (osvojovanie zdôvodňovaného informovania s etapami  

1. vytýčenia problému;  

2. priebehom riešenia a jeho logikou;  

3. procesom riešenia s možnými ťažkosťami a rozpormi;  

4. riešením a zdôvodnením jeho správnosti;  

5. objasnením významu riešenia pre ďalší rozvoj myslenia) 

   

Vyučovanie riešením problémov, Problémová výučba 

Heuristická (osvojovanie učebných, sociálnych kompetencií a kompetencií riešenia 

problémov z tvorivej činnosti etapovitého riešenia problému; etapy riešenia problému 

riadi učiteľ) 

 Brainstorming 

Výskumná (osvojovanie komunikačných, personálnych, sociálnych, učebných, pracovných a 

podnikateľských, občianskych a kultúrnych kompetencií a kompetencií riešenia 

problémov  z tvorivej činnosti samostatným riešením problému) 

 Projektová výučba 

 

- z hľadiska dosiahnutia motivácie žiakov (spôsobom interakcie učiteľa a žiaka): 

Projektovanie výučby (výber zaujímavého zmysluplného obsahu, spôsob jeho 

sprístupňovania) 

Ovplyvňovanie sociálnej klímy v triede (demokratickým vyučovací štýl vedenia žiakov a 

skupinovým vyučovaním) 

Spôsob hodnotenia žiakov (individuálne hodnotenie osobného pokroku žiaka založené na 

intenzite a frekvencii pochvál a odmien). 

 

Formy: 
 

Z hľadiska vonkajších prejavov činnosti učiteľa a žiaka sa obsah výučby metodicky usporiadúva 

do formy, ktorá slúži na budovanie plne rozvinutej osobnosti v súlade s princípmi   

-jedinečnosti žiaka, 

- sebautvárania osobnosti, 

- komplexného rozvoja osobnosti, 

- priority schopností a postojov, 

- osobného prežívania výučby. 

 

Formy výučby  slúžia na usporiadanie procesu výučby s cieľom maximálnej motivácie žiakov k 

aktívnemu učeniu sa a rozvíjaniu svojej osobnosti. Delia sa na 

a) Metodické 

a. Výkladové (rozprávanie, prednáška, objasňovanie, opis, …) 

b. Dialogické (rozhovor, beseda, diskusia, …) 
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c. Demonštračné (demonštrácia javu, postupu, ukážky riešenia úlohy, ukážky 

predmetov, javov, …) 

d. Formy samostatnej práce žiakov (samostatné štúdium, diskusia medzi žiakmi, 

cvičenie samostatné, písomné a grafické práce, počítačová prezentácia) 

b) Sociálne 

a. Frontálna práca 

b. Individuálna práca 

c. Skupinová práca 

c) Organizačné 

a. Vyučovacia hodina 

b. Exkurzia, výlet 

c. Konzultácie 

d. Študentská konferencia, súťaž 

e. Domáca práca 

 

Charakteristiky jednotlivých metód a foriem podľa Blaško, M. Kvalita v systéme modernej výučby. Dostupné 

na <http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310>. 

 

Vedenie školy buduje plne rozvinutú osobnosť žiaka plánovaním koncepcie systému výučby, 

cieľov a obsahu výučby, kým učiteľ buduje plne rozvinutú osobnosť vhodným výberom metód 

a foriem výučby. Riadením kvality výučby školou (vedením školy v rovnakej miere ako učiteľom) 

smeruje k sebautváraniu osobnosti žiakov a k budovaniu ich vnútorného ega. 

  

4.  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Súkromné bilingválne gymnázium BESST je otvorené pre všetkých žiakov, t.j. žiakov 

- s poruchami učenia, 

- so zdravotným znevýhodnením, 

- zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

- s nadaním. 

 

a) Žiaci s poruchami učenia 

Podľa druhu poruchy učenia škola spolupracuje so Špeciálno-psychologickou 

poradňou – vypracovávame individuálny vzdelávací plán. V prípade jazykových 

porúch učenia vyhodnocujeme ešte pred prijatím žiaka na bilingválne štúdium vplyv 

poruchy na proces vzdelávania v dvoch vyučovacích jazykoch a dopad tohto 

vzdelávania na psychiku a možnosti žiaka. V prípade, že psychológ odporučí štúdium 

na škole s jedným (rodným) vyučovacím jazykom, rešpektujeme osobnosť dieťaťa a 

rodičom odporučíme prihlásenie / preradenie žiaka na takúto školu.  

b)   Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

Škola zatiaľ nepodnikla žiadne kroky v oblasti priestorových úprav, nakoľko budova 

školy je v prenájme. V prípade potreby je zriaďovateľ školy ochotný investovať do 

bezbariérového prístupu, úprav v triede, úprav hygienického zariadenia, prípadne 

vytvorenie triedy na individuálne alebo skupinové vyučovanie týchto žiakov. 

Možnosti úprav a poskytovania služieb sú riešené individuálne na základe 

špeciálnych potrieb žiaka. 

 



21 

 

c)   Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

  Škola má vytvorený grant pre žiakov zo znevýhodneného prostredia. 

d)   Žiaci s nadaním: 

Škola nie je zameraná na rozvoj iného ako jazykového nadania. Výchovno-vzdelávací 

proces je svojím charakterom zameraný na rozvoj jazykového nadania tým, že žiaci 

získavajú na odborných predmetoch špecifickú slovnú zásobu, píšu odborné texty, 

na hodinách anglického jazyka literárne texty a sústavne si zvyšujú svoje 

komunikačné kompetencie v cudzom jazyku. 

   

5. Začlenenie prierezových tém  

Prierezové témy (ďalej len PT) sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené 

v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  

PT Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobný a sociálny rozvoj, Environmentálna 

výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Ochranu človeka a zdravia organizujeme formou 

kurzu aj priebežným začlenením do obsahu vzdelávania. 

 

 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia je zameraný na žiakov, zamestnancov a kvalitu školy.  

Vnútorným systémom kontroly zisťujeme    

- schopnosti žiakov učiť sa a osvojovať si obsah výučby 

- schopnosti učiteľov učiť 

- výsledky výučby 

* zisťovanie osvojených poznatkov a skúseností preverovaním, skúšaním, 

portfóliom, hospitáciami vedenia školy a/alebo kolegov pedagógov 

* zisťovanie klímy výučby (sociálnej, motivačnej, tvorivej) dotazníkom, 

pozorovaním 

        - ďalšie sprievodné znaky výučby 

  *      zisťovanie dochádzky, počtu vymeškaných hodín, hygienických návykov 

  *      zisťovanie správania sa (učiteľa, žiaka, triedy) 

  *      zisťovanie mimovyučovacej činnosti 

Kontrolu vykonáva vedenie školy, pedagógovia, v prípade problémového správania alebo 

podozrenia na vývinové poruchy učenia špeciálni psychológovia. 

 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiaka  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, aké sú jeho pokroky v procese budovania 

plne rozvinutej osobnosti, kde má rezervy a v čom sú jeho nedostatky.  

Hodnotenie žiakov má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu; je 

nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do 

ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  
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Pri  hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov Súkromného bilingválneho gymnázia BESST pre každý učebný predmet, ktoré sú 

súčasťou učebných osnov predmetu, z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl a z pokynov na opravovanie testov medzinárodných testov, ktoré sú 

vypracované národnými vzdelávacími agentúrami vo Veľkej Británii a Cambridgeskou univerzitou 

pre medzinárodné skúšky.   

 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov  

 

V systéme výučby na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST hodnotíme pedagogických 

zamestnancov na základe  

a. Schopností uplatňovať profesijné kompetencie vo výučbe  

b. Schopností uplatňovať vo výučbe tvorivo-humanistický prístupu učiteľa k žiakom 

c. Pozorovania (hospitácie) 

d. Rozhovoru 

e. Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 

stupeň školy a pod.) 

f. Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 

g. Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

h. Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 

i. Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 

j. Hodnotenia učiteľov žiakmi. 

 

3. Hodnotenie školy  
 

Systematicky zhromažďujeme a kriticky analyzujeme informácie o procesoch na škole s cieľom 

ďalšieho plánovania a rozhodovania.  

 

Nástroje hodnotenia kvality školy: 
- Ankety, vlastné  dotazníky a dotazníky pre učiteľov, rodičov a žiakov; prevzaté 

z publikácií Úvod do modernej didaktiky I, Úvod do modernej didaktiky II2, Klíma školy 
a klíma triedy3.  

- Testy zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov 
- Rozbor výsledkov klasifikácie 
- Hospitácie vedenia školy, vzájomné hospitácie 
- Pozorovanie prevádzky školy 
- Rozbor úspešnosti žiakov v predmetových okresných a krajských súťažiach 
- Porovnávanie sa s inými školami v testovaní KOMPARO, Cambridgeských skúškach 
- Prezentáciou školy v médiách 
- Výročnými správami školy, priebežnými hodnotiacimi správami. 

                                                 
2  Blaško, M.: Úvod do modernej didaktiky II. (Manažíerstvo kvality v škole) [online] Košice : KIP TU. 2012. Dostupné na 
   <http://web.tuke.sk/kip/main.php?om=1300&res=low&menu=1310> 
3  Petlák, E.: Klíma školy a klíma triedy. Bratislava : IRIS. 2006, ISBN 80-89018-91-1 
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IV. Školský  učebný plán  

 

Vychádza z rámcového učebného plánu pre bilingválne štúdium. 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník vyuč. 

jazyk

spolu povin

nosť 

ŠVP

1. 2. 3. 4. 5.

Slovenský jazyk a   l i teratúra  S 14 12 3 3 3 5

Druhý vyučovací jazyk (angl ický jazyk) A 24 22 13 4 4 3

Cudzí jazyk (nemecký, španielsky  jazyk) N 14 10 1 3 3 4 3

Fyzika A 5 5 1 2 2

Chémia S 5 5 1 2 2

Biológia  A 6 6 2 2 2

Dejepis S 5 5 2 1 1 1

Geografia  S 4 4 1 1 1 1

Občianska náuka S 3 3 1 1 1

Etická  / Náboženská výchova A/S 2 2 2

Matematika A 14 11 3 4 4 3

Informatika  A 4 3 2 2

UMENIE A KULTÚRA Umenie a  kul túra S 4 4 2 1 1

Telesná a  športová výchova A 10 10 2 2 2 2 2

POVINNÉ PREDMETY SPOLU 114 102 32 28 28 19 7

I . blok vol i teľných predmetov 1 1 4 8

I I . blok vol i teľných predmetov 1 1 5 8

I I I . blok vol i teľných predmetov 3 3 6 8

VOLITEĽNÉ PREDMETY SPOLU 0 5 5 15 24

163 32 33 33 34 31

Ponuka voliteľných predmetov BILINGVÁLNEJ VETVY k 1.9.2014 (aktualizovaná priebežne podľa záujmu žiakov)

I. Fyzika IGCSE (povinné posilnenie predmetu)                               A 1 1

II. Biológia IGCSE (povinné posilnenie predmetu)                          A 1 1

a) Globálne perspektívy IGCSE                                               A 3 3

b) Informatika IGCSE                                                                      A 3 3

a.i) Anglický jazyk CAE                                                                    A 2 2

a.ii) Seminár zo SjL                                                                           S 2 0

a.iii) Konverzácia v nemeckom jazyku                                                     S 0 2

a.iv) Cvičenia z matematiky                             A 0 2

a.v) Anglický jazyk CPE                              A 0 2

b.i) Programovanie S 2 2

b.ii) Deskriptívna geometria S 2 0

b.iii) Konverzácia v španielskom jazyku S 0 2

b.iv) Seminár z chémie                         S 0 4

a.i) Seminár z občianskej náuky S 0 4

a.ii)  Psychológia                                                                       A 3 2

a.iii) Konverzácia v ruskom jazyku                                                                          S 2 2

b.i) Seminár z biológie A 0 4

b.ii) Informatika                                                                             A 3 2

b.iii) Biznis IGCSE                                                                             A 2 2

a.i) Seminár z geografie                                                               S 2 0

a.ii) Seminár z dejepisu S 2 4

a.iii) Dejiny Slovenska S 0 2

a.iv) Ruský jazyk                           S 2 2

b.i) Technické kreslenie S 2 0

b.ii) Seminár z fyziky A 2 4

b.iii) Finančná matematika S 0 2

b.iv) Ekonómia                     S 2 2

SPOLU BILINGVÁLNA VETVA:

III.

II.

I.

4. a 5. ROČNÍK: 

zo skupiny voliteľných 

predmetov I. - III., žiak si 

vyberá z každého bloku 

možnosť a, alebo b. 

Spolu je 15 hodín 

voliteľných predmetov v 4. 

ročníku,  a 24 hodín 

voliteľných predmetov v 5. 

ročníku

UČEBNÝ PLÁN                                                                     

Súkromné bilingválne gymnázium BESST: BILINGVÁLNA VETVA

ZDRAVIE A POHYB

2. a 3. ROČNÍK: 

zo skupiny voliteľných 

predmetov si žiak vyberá z 

každej skupiny jeden 

predmet. Spolu 5 hodín 
III.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

ČLOVEK A PRÍRODA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

ČLOVEK A HODNOTY

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI
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Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník vyuč. 

jazyk

spolu povin

nosť 

ŠVP

1. 2. 3. 4. 5.

Slovenský jazyk a   l i teratúra  S 14 12 3 3 3 5

Druhý vyučovací jazyk (angl ický jazyk) A 24 22 13 4 4 3

Cudzí jazyk (nemecký, španielsky  jazyk) N 14 10 1 3 3 4 3

Fyzika A 5 5 1 2 2

Chémia S 5 5 1 2 2

Biológia  A 6 6 2 2 2

Dejepis S 5 5 2 1 1 1

Geografia  S 4 4 1 1 1 1

Občianska náuka S 3 3 1 1 1

Etická  / Náboženská výchova A/S 2 2 2

Matematika A 14 11 3 4 4 3

Informatika  A 4 3 2 2

UMENIE A KULTÚRA Umenie a  kul túra S 4 4 2 1 1

Telesná a  športová výchova A 10 10 2 2 2 2 2

POVINNÉ PREDMETY SPOLU 114 102 32 28 28 19 7

I . blok vol i teľných predmetov 1 1 4 8

I I . blok vol i teľných predmetov 1 1 5 8

I I I . blok vol i teľných predmetov 3 3 6 8

VOLITEĽNÉ PREDMETY SPOLU 0 5 5 15 24

163 32 33 33 34 31

Ponuka voliteľných predmetov CAMBRIDGE VETVY k 1.9.2014 (aktualizovaná priebežne podľa záujmu žiakov)

I. Fyzika IGCSE (povinné posilnenie predmetu)                               A 1 1

II. Biológia IGCSE (povinné posilnenie predmetu)                          A 1 1

a) Globálne perspektívy IGCSE                                               A 3 3

b) Informatika IGCSE                                                                      A 3 3

a) Anglická literatúra A level                                                    A 4 8
b) Matematika A level                                                                 A 4 8

a) Biznis A level                                                                                A 5 8
b) InformatikaA level                                                                            A 5 8

a) Fyzika A level                                                                                 A 6 8
b) Biológia A level                                                                   A 6 8

SPOLU CAMBRIDGE VETVA:

I.

II.

III.

4. a 5. ROČNÍK: 

zo skupiny voliteľných predmetov I. - 

III. si žiak vyberá z každého bloku 

možnosť a, alebo b. 

Spolu je 15 hodín voliteľných 

predmetov v 4. ročníku,  a 24 hodín 

voliteľných predmetov v 5. ročníku

UČEBNÝ PLÁN  

Súkromné bilingválne gymnázium BESST: CAMBRIDGE VETVA

ZDRAVIE A POHYB

2. a 3. ROČNÍK: 

zo skupiny voliteľných predmetov si 

žiak vyberá z každej skupiny jeden 

predmet. Spolu 5 hodín voliteľných 

predmetov v 2. aj 3. ročníku. III.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

ČLOVEK A PRÍRODA

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

ČLOVEK A HODNOTY

MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI

 
 

 

 
Poznámky k učebnému plánu Súkromného bilingválneho gymnázia BESST 

 

1. Trieda sa delí na skupiny v predmetoch etická výchova, náboženská výchova, telesná 

a športová výchova, informatika, cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych 

cvičení. 

2. Spájanie tried na telesnú a športovú výchovu, umenie a kultúru sa realizuje iba v prípade 

dvoch posebenasledujúcich ročníkov tak, aby v spojenej triede bol k 15. 9. maximálny počet  23 

žiakov. 

3. Slovenský jazyk a literatúra je delený na skupiny materinského jazyka a štátneho jazyka. 

- Skupinu materinského jazyka  tvoria  
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- žiaci, ktorí sú slovenskými občanmi (štátne občianstvo získané narodením, 

alebo osvojením) a počas školskej dochádzky, alebo nepretržite počas posledných 

piatich rokov školskej dochádzky, sa v predmete slovenský jazyk a literatúra 

vzdelávali podľa štátneho vzdelávacieho programu 

- žiaci, ktorí sú deťmi cudzincov a majú udelené slovenské občianstvo 

(dokladom je platné osvedčenie štátneho občianstva SR, občiansky preukaz, 

cestovný pas, potvrdenie o štátnom občianstve – Listina o udelení štátneho 

občianstva) a ktorí majú nadobudnuté kognitívne a komunikačné kompetencie 

v slovenskom jazyku a literatúre, ktoré zodpovedajú štátnemu štandardu. 

- Skupinu štátneho jazyka tvoria 

- žiaci, ktorí sú deťmi cudzincov a majú udelení prechodný alebo trvalý pobyt na 

území SR a nemajú udelené štátne občianstvo. 

- žiaci, ktorých jeden z rodičov je občanom SR a ktorého rodičia požiadali 

o vzdelávanie svojho dieťaťa v skupine štátneho jazyka. Žiadosť  doložili dokladom, 

potvrdzujúcim občianstvo dieťaťa iného štátu. 

- žiaci, ktorí získali slovenské občianstvo narodením, udelením alebo osvojením, 

a predchádzajúcu školskú dochádzku absolvovali na škole v zahraničí, alebo na 

škole, v ktorej sa nevyučoval predmet slovenský jazyk a literatúra, dôsledkom čoho 

žiaci nemajú nadobudnuté kognitívne a komunikačné kompetencie v slovenskom 

jazyku a literatúra, zodpovedajúce štátnemu štandardu.  

 

Žiaci, pre ktorých je slovenský jazyk štátnym jazykom, sú vzdelávaní podľa 

individuálnych vzdelávacích plánov rešpektujúcich individuálne kognitívne 

a komunikačné schopnosti žiakov v slovenskom jazyku. Táto skupina žiakov nemá 

povinnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. 

 

Maximálna dĺžka štúdia slovenského jazyka v Skupine štátneho jazyka je osem 

posebenasledujúcich školských rokov, potom je žiak automaticky preradený do 

skupiny materinského jazyka. Cudzinci nematurujú zo slovenského jazyka 

a literatúry. 

4. Žiaci, ktorých materinským jazykom je nemčina a na Slovensku sú z dôvodu pracovných 

povinností rodičov a zákonných zástupcov, majú hodiny slovenského jazyka a literatúry nahradené 

nemčinou ako rodným jazykom počas celého obdobia štúdia na gymnáziu. Školy, ktoré žiaci 

navštevovali pred príchodom na Slovensko, zabezpečujú učebné osnovy predmetu nemecký jazyk 

ako rodný jazyk, z ktorých sa žiaci učia počas pobytu na Slovensku. 

5. Žiaci, ktorých materinským jazykom je nemčina, môžu mať v prípade záujmu nahradené 

hodiny prvého cudzieho jazyka kurzom Slovenčina pre cudzincov ak je prvým cudzím jazykom 

nemčina. 

6. Prvý cudzí jazyk môže byť jazyk nemecký, francúzsky, alebo španielsky.  

7. Termíny IGCSE testov pre žiakov 3. ročníka a AS-level, A-level testov pre žiakov 4. a/alebo 5. 

ročníka sú určené UCIE a zverejnené vždy najneskôr do 31. októbra príslušného školského roku. 

8. Odborné voliteľné predmety úrovne IGCSE, AS-level a A-level môžu vyučovať experti 

s vysokoškolským vzdelaním v tomto odbore, ktorí musia spĺňať požiadavky odbornosti a  

bezúhonnosti, avšak nemusia spĺňať požiadavku kvalifikovanosti v otázke pedagogického minima. 
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V. Učebné osnovy  

 

 

 

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vymedzujú výchovno-

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

plánu. Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, sylabov predmetov pre Cambridgeské 

medzinárodné skúšky a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.  

 

Prílohou školského vzdelávacieho programu sú učebné osnovy jednotlivých predmetov. 

 

Obsahujú:  

1. Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu  vzdelávania.  

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, ktoré  vychádzajú z kľúčových spôsobilostí. 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi.  

4. Vzdelávacie štandardy.  

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

6. Učebné zdroje.  

7. Hodnotenie predmetu. 

 

 

 


