POZNÁMKY K RÁMCOVÝM UČEBNÝM PLÁNOM

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený.
2. Vyučovacia hodina v tomto popise učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže
zaviesť iné organizačné formy vyučovania, napríklad vyučovanie v dvojhodinových
blokoch.
3. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná
výučba.
4. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy.
5. V každom ročníku sa vyučujú dva cudzie jazyky z možností: anglický, nemecký,
španielsky, ruský.
6. Predmety Etická výchova a Náboženská výchova sa vyučujú v skupinách a sú
klasifikované známkou.
7. Pri vyučovaní predmetu Informatika delíme triedy v každom ročníku na 2 skupiny.
8. V predmete Chémia sa jedna vyučovacia hodina týždenne v 1. aj 2. ročníku delí na
2 skupiny. Tieto hodiny môžu byť využité na laboratórne práce a cvičenia.
9. V predmete Biológia sa jedna vyučovacia hodina týždenne v 2. a 3. ročníku delí na
2 skupiny. Delené hodiny sú zamerané na praktické cvičenia.
10. Jedna hodina Fyziky týždenne sa v 1. až 3. ročníku delí na 2 skupiny. Tieto hodiny
môžu byť využité na laboratórne práce a cvičenia.
11. V predmete Matematika sa jedna vyučovacia hodina týždenne v 2. ročníku delí na
2 skupiny.
12. V 1. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový Lyžiarsky
kurz, ktorý sa podľa záujmu žiakov môže realizovať formou pobytu študentov
priamo v lyžiarskych strediskách.
13. Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania je Kurz na ochranu života a zdravia a
Účelové cvičenia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne.
Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku ( podľa záujmu študentov môže byť s
pobytom v zariadeniach v prírode) a je súčasťou plánu práce školy.
14. V 3. ročníku si žiak môže podľa záujmu a potrieb vybrať 3(1) dvojhodinové
voliteľné predmety a vo 4. ročníku 5 (1) dvojhodinových voliteľných predmetov zo
zoznamu voliteľných predmetov ponúkaných v danom školskom roku ( údaje
v zátvorkách sú pre triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky).
15. Všetky voliteľné a nepovinné predmety v 3. a 4. ročníku sú klasifikované známkou.
16. Predmety Umenie a kultúra a Športová príprava sú klasifikované známkou.
17. Predmety Počítačové modelovanie a Mikropočítačové systémy sú klasifikované
známkou.
18. Predmety Riešenie problémov a programovanie, Programovanie mobilných
zariadení, Počítačové systémy a siete, Informačná bezpečnosť, Databázy, Objektový
prístup k riešeniu problémov, Tvorba a prezentácia dát a Programovanie webových
stránok sú klasifikované známkou.

