
Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi je najstaršou strednou školou v okrese s vyše 150 – 

ročnou tradíciou. Škola poskytuje službu rodičom a ich deťom a to kvalitne pripraviť žiakov na 

úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy. Na prvom mieste pri poskytovaní tejto služby 

sú potreby zákazníkov (najmä rodičov a žiakov), ktorým škola vychádza v ústrety učebným plánom, 

zohľadňujúcim záujmy žiakov, podporou pestrých mimovyučovacích aktivít, športových aktivít a 

iných.  

     Záujmom školy je, aby  žiaci chodili do školy bez stresu, aby  absolventi školy boli úspešní vo 

vysokoškolskom štúdiu a ďalšom osobnom i pracovnom živote. Komunikáciou so zákazníkmi (najmä 

rodičmi a žiakmi) škola získava ich predstavy a potreby a spoločne ich napĺňa. Plne kvalifikovaný 

učiteľský zbor tvorený 38 stálymi učiteľmi a niekoľkými externistami (na vyučovanie tých predmetov, 

v ktorých vlastných kvalifikovaných odborníkov škola nemá, napr. náboženská výchova, ekonomika, 

latinčina a dejiny umenia) permanentne sa vzdelávajúci a v značnej miere sa zapájajúci spolu so 

žiakmi do rôznych projektov a dobré materiálno – technické zabezpečenie školy je zárukou naplnenia 

poslania školy.     Absolvent nášho gymnázia je svojimi vedomosťami, spôsobilosťami a zručnosťami 

získanými vo všeobecnovzdelávacích predmetoch pripravený na štúdium na vysokých školách a na 

prácu v tých oblastiach spoločenskej praxe, na ktoré sa štúdiom týchto predmetov pripravil. Počas 

štúdia si osvojil vedomosti o zákonoch spoločenských a prírodných vied, rozumie im a vie ich použiť a 

aplikovať v teórii a v praxi, chápe súvislosti medzi prírodnými a spoločenskými javmi. Je schopný 

sústavne sa aktívne a samostatne vzdelávať, študovať aj cudzojazyčnú literatúru, osvojovať si nové 

poznatky a informácie, triediť ich, hodnotiť a použiť v nových situáciách. Má zdravé sebavedomie a je 

si vedomý svojich schopností a kvalít.  

    Na dosiahnutie týchto cieľov sa učitelia snažia  prejavovať dôveru každému žiakovi a viesť ho k 

sebahodnoteniu, poznávaniu svojich silných a slabých stránok a k tomu, aby bol schopný prebrať 

zodpovednosť za svoje konanie. Vedú žiakov k poznaniu, že sloboda je jedna z najvyšších hodnôt, ale 

zároveň aj veľká zodpovednosť a túto zodpovednosť za ich konanie dôsledne vyžadujú. V čo najvyššej 

miere zohľadňujú potreby žiakov a motivujú ich do učenia rôznymi metódami a formami výučby i 

zmenou prostredia, v ktorom sa výučba realizuje. Dávajú žiakom možnosť vybrať si z konkrétnej 

ponuky ku každému voliteľnému predmetu aj vyučujúceho, ktorý ich bude učiť. Talentovaným žiakom 

umožňujú rozvíjať ich talent do maximálnej možnej miery individuálnym prístupom, prácou v 

krúžkoch, spoluprácou s učiteľmi škôl vyššieho stupňa a v mnohých prípadoch aj schválením 

individuálneho študijného programu. 


