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Plán práce
na školský rok 2020/2021

Základné identifikačné údaje

Názov školy Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina
Adresa školy Oravská 11, 010 01 Žilina
Telefón 0903243990
E-mail ssag@ssag.sk
WWW stránka sgza.edupage.org
Zriaďovateľ JUVENTAS Žilina, n.o.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ PaedDr. Ľudmila Chodelková 0903243990  riaditel.ssag@gmail.com
ZRŠ Mgr. Lucia Kubašková 0903267618  kubaskova@ssag.sk
ZRŠ Mgr. Lucia Žiačková 0911345345  ssag@ssag.sk
ZRŠ     

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Lucia Žiačková  
pedagogickí zamestnanci Ing. Emília Korenčiaková  
 Mgr. Silvia Tomašcová  
   
ostatní zamestnanci Mgr. Lucia Žiačková  
   
zástupcovia rodičov Daniela Krížová  
 Renáta Kľúčiková  
 Dominika Chrasníková Špániková  
   
zástupca zriaďovateľa Ing. Simona Múdra  
 Karol Čepec  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
VPK Jazyky Mgr. Števková SJL, ANJ, NEJ, SJA  

VPK Prírodovedné predmety Mgr. Štureková MAT, FYZ, INF, BIO, CHE,
GEO  

VPK Spoločenskovedné
predmety

Mgr.
Korenčiaková DEJ, OBN, EKO, NBV, ETV  
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Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanec Funkcia Triednictvo Ďalšie úlohy a
kompetencie

PaedDr. Ľudmila
Chodelková Riaditeľka   

Mgr. Aneta Crkoňová Učiteľka II.A  
Mgr. Ingrid Drábková Učiteľka   
Mgr. Eva Dubenová Učiteľka   
Mgr. Ivan Fiala Učiteľ   
Mgr. Monika
Gallschneiderová Učiteľka   

Ing. Emília Korenčiaková Učiteľka   
Ing. Peter Kottek Učiteľ   
Mgr. Lucia Kubašková Učiteľka IV.A  
Mgr. Martin Kukučka Učiteľka I.A  
Mgr. Dušan Labuda, PhD. Učiteľ I.B  
Mgr. Juraj Lazárek Učiteľ   
Mgr. Victoria
Pleguezuelos Učiteľka   

Mgr. Jana Schmidtová Učiteľka II.B  
PaedDr. Janka
Štaffenová Učiteľka   

Mgr. Lenka Števková Učiteľka   
Mgr. Oľga Štureková Učiteľka III.A  
Mgr. Silvia Tomašcová Učiteľka V.A  
Mgr. Zuzana Tompošová Učiteľka   
Mgr. Lucia Žiačková Učiteľka   
Zuzana Aková Ekonómka   

Jana Saganová Iná nepedagogická
zamestnankyňa   

Mgr. Lucia Žiačková Iná nepedagogická
zamestnankyňa   

Danka Prandová Upratovačka   
Zuzana Bello Vedúci záujmového útvaru   
Anton Bielčík Vedúci záujmového útvaru   
Mária Čelková Vedúci záujmového útvaru   
Mgr. Ivana Dibdáková Vedúci záujmového útvaru   
Jozef Dietrich Vedúci záujmového útvaru   
Marián Drahoš Vedúci záujmového útvaru   
Mgr. Alena Ďurčová Vedúci záujmového útvaru   
Karol Haas Vedúci záujmového útvaru   
Zuzana Henčíková Vedúci záujmového útvaru   
Miroslav Hošták Vedúci záujmového útvaru   
Slavomír Hulej Vedúci záujmového útvaru   
Martin Janiš Vedúci záujmového útvaru   
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Tomáš Jaššo Vedúci záujmového útvaru   
Natália Juríčková Vedúci záujmového útvaru   
Jakub Kaduc Vedúci záujmového útvaru   
Dušan Lapoš Vedúci záujmového útvaru   
Michal Macúš Vedúci záujmového útvaru   
Michal Meliš Vedúci záujmového útvaru   
Michal Molnár Vedúci záujmového útvaru   
Ján Novosad Vedúci záujmového útvaru   
Pavol Pillar Vedúci záujmového útvaru   
Martina Schmiesterová Vedúci záujmového útvaru   
Zdenko Sýkora Vedúci záujmového útvaru   
Mgr. Martina Volochová Vedúci záujmového útvaru   
Tomáš Záhradník Vedúci záujmového útvaru   
Vladimír Adamec    
Šárka Baltová    
Martin Drexler    
Eva Pavla Halušková    
Jozef Hodás    
Anna Hrankayová    
Silvia Chajdáková    
Marek Juriga-Brankovič    
Róbert Kašša    
Jaroslav Kianica    
Ladislav Koribský    
Michal Koštek    
Tomáš Kvaššay    
Adam Líška    
Jana Mariašová    
Marián Meluš    
Peter Minárik    
Mariana Múdra    
Tamara Murčová    
Daniela Novosadová    
Edita Pavlíková    
Igor Podhorec    
Matej Psota    
Drahomíra Štaffenová    
Mikhail Vishneuski    
Basarab Volodymyr    
Radoslav Zabavník    

Údaje o počte žiakov

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
I.A 25  



9. 10. 2020 202010091149.html

file:///C:/ascagenda/temp/202010091149.html 4/13

I.B 24  
II.A 17  
II.B 19  
III.A 25  
IV.A 17  
V. MAT/EKO 6  
V. MED 3  
V.LAW 10  

Organizácia školského roka

Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2020.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

Prázdniny Termín prázdnin
jesenné 29.10.2020 - 30.10.2020
vianočné 23.12.2020 - 07.01.2021
polročné 01.02.2021
jarné 15.02.2021 - 19.02.2021
veľkonočné 01.04.2021 - 06.04.2021
letné 01.07.2021 - 31.08.2021
  
Maturita  
EČ a PFIČ SJL 16.3.2021
EČ a PFIČ ANJ 17.3.2021
EČ MAT 18.3.2021
ÚFIČ MS - 5. ročník 31.5. - 2.6.2021
ÚFIČ MS - SJL - 4. ročník 21.6.2021

Kalendár akcií školy

Účelové cvičenie 4.9.2020

Kurz ochrany života a zdravia 4.9. - 7.9.2020

Stužková slávnosť - V.A 9.10.2020

Halloween, Imatrikulácie 28.10.2020

Červené stužky 1.12.2020

Deň otvorených dverí 3.12.2020
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Vianočný turnaj, Vianočná burza 18.12.2020

Európska noc výskumníkov 27.11.2020

Exkurzia VIDA science centrum Brno - november 2021 - Brno - vybraní žiaci 1. - 5. Roč.

Exkurzia Viedeň Shonbrun + ZOO - 2. polrok

METSA TISSUE Žilina exkurzia do papierenského podniku

Konferencia mladých lídrov - september 2020 - Vanda Funtíková sa zúčastní ako víťaz v súťaži
Manpower Leadership Award

Career Day - Bratislava - október 2020 - pre absolventov programu aplikovanej ekonómie

JA Citi Innovation Camp - Bratislava - 10.11.2020

Školenie manažmentu študentskej firmy - október 2020 - Banská Bystrica - vybraní študenti 3.roč.

Olympiáda o EU - október, november 2020 - Trnavská univerzita - prvé kolo sa koná on-line

Exkurzia Bratislava - Poklad Inkov - október až december 2020 - študentská firma v spolupráci s
dejepisom

Veľtrh podnikateľských talentov - marec 2021 - Bratislava - 5 študentov 3. roč.

SLOVANIA NAŽIVO - dobová rekonštrukcia života Slovanov pre II. a III. ročník (január 2021) od
spolku Staroslovania

EXKURZIA ŽILINA - prechod Žilinou a jej historickými pamiatkami, študenti budú mať po
skupinkách dopredu pripravené referáty a robiť si prednášku navzájom (máj 2021)

Dni Nádeje 2020 - "Štafeta nádeje" - plávanie- plavecká súťaž, účasť žiakov na športových
aktivitách ktoré sú súčasťou protidrogového festivalu zameraného na prevenciu - Mestská krytá
plaváreň

Beh 17. Novembra - organizačné zabezpečenie pod záštitou Žilinskej univerzity. (cezpoľný beh)

Európsky deň jazykov - september

International Food Day

konferencia MARMUN v Martine - január

súťaž Speaker´s Corner - február

konferencia KARMUN v Budapešti, Maďarsko - marec

konferencia ZAMUN v Žiline, Slovensko - apríl

SAGMUN - máj/jún

Protidrogová prevencia - beseda s Braňom Mojsejom

Všetky akcie školy sa budú konať podľa momentálnej epidemiologickej situácie.

Kalendár porád
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Termín Čas Druh porady
19.11.2020  Klasifikačná porada za 1. štvrťrok
26.1.2021  Klasifikačná porada za 1. polrok
25.3.2021  Klasifikačná porada za 3. štvrťrok
25.5.2021  Klasifikačná porada za 2. polrok - 5. ročník
16.6.2021  Klasifikačná porada za 2. polrok - 4. ročník
23.6.2021  Klasifikačná porada za 2. polrok - 1.-3. ročník

SWOT analýza

Silné stránky školy - bilingválne vzdelávanie, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov,
medzipredmetová spolupráca, dobrý pracovný kolektív, dostatočný počet tried v budove školy,
telocvične, posilňovňa, odborné učebne, laboratórium, adekvátne učebné pomôcky, primerané
materiálne a technické vybavenie tried a ostatných miestností, ponuka výučby troch cudzích
jazykov, široká ponuka záujmových krúžkov, účasť žiakov na mnohých charitatívnych a verejných
zbierkach, individuálny prístup ku žiakom, úspešnosť našich absolventov na prijímacích pohovoroch
na vysoké školy, elektronická žiacka knižka, elektronická triedna kniha, zahraničné konferencie,
exkurzie do zahraničia, možnosť individuálneho vzdelávania, adekvátna prezentácia školy na
verejnosti, pripojenie na internet

Slabé stránky školy - naša škola nevlastní budovu, migrácia žiakov do iných škôl, nárast počtu
detí s poruchami učenia

Príležitosti - možnosť zapojenia sa do projektov, spolupráca s odborníkmi, výmena
pedagogických skúseností mimo školy na vzdelávaniach a konferenciách, možnosť využívať
funkčný systém odborného psychologického a iného poradenstva, imidž školy na verejnosti,
motivácia žiakov, uplatnenie absolventov v praxi

Hrozby - nepriaznivý demografický vývoj, nezáujem zo strany žiakov o rôzne predmetové súťaže,
dopady hospodárskej a finančnej krízy, nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie
pedagogických zamestnancov

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES

1) Rozvíjať občiansku zodpovednosť, mravné, kultúrne a národné hodnoty, komunikáciu v štátnom
jazyku a cudzom jazyku a zodpovedný prístup k životu v slobodnej spoločnosti v duchu
porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.

2) Obmedziť používanie transmisívneho modelu vzdelávania a nahradiť ho progresívnejšími a
efektívnejšími modelmi, napríklad konštruktivistickým prístupom (problémové zadania a úlohy).

3) Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si
sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.

4) Rozvíjať environmentálnu výchovu ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na
vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, rozvíjanie povedomia v oblasti separácie odpadov, na
vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

5) Orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť všetkých pedagogických zamestnancov na rozvíjanie
čitateľských kompetencií žiakov, ktoré sú predpokladom pre porozumenie významu textu, pre
výber kľúčových informácií a ich posudzovanie a vyvodzovanie logických záverov.
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6) Podporovať vyučovacie štýly pedagogických zamestnancov, ktoré vytvárajú priaznivú klímu na
hodinách a vedú k dobrým vzťahom medzi učiteľmi a žiakmi.

7) Využívať vo väčšej miere individuálne konzultácie ako nástroj v rámci individualizácie
vzdelávania.

8) Zapájať žiakov do dlhodobých projektov (ročníkové projekty, stredoškolská odborná činnosť).

9) Rešpektovať orientačnú hodinovú dotáciu vyučovacieho procesu a pri plánovaní učiva,
realisticky odhadovať čas potrebný na zvládnutie učiva zo strany žiakov.

10) Monitorovať sociálnu klímu medzi žiakmi a účinne predchádzať šikanovaniu a iným negatívnym
javom.

11) Predchádzať všetkým formám diskriminácie, segregácie, rasizmu a xenofóbie.

12) Spolupracovať s Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu,
mládež a šport pri realizácii mobilitných projektov žiakov a pedagogických zamestnancov.

13) Dôsledne dodržiavať ustanovenia školského poriadku (organizácia vyučovania, udeľovanie
opatrení vo výchove).

14) Dosiahnuť tskú kvalitu vzdelávania, aby sa škola v testovaní externej časti maturitnej skúšky
umiestnila na popredných miestach medzi gymnáziami Žilinského kraja.

15) Starať sa o estetickú úroveň školy a jednotlivých tried.

INFORMATIZÁCIA ŠKOLSTVA

1) Prepojiť školský informačný systém (ascAgenda) s Centrálnym rezortným informačným
systémom. Úlohou informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je
zjednodušiť a urýchliť štatistické vykazovanie a znížiť množstvo administratívy v rezorte školstva.

2) Aktívne využívať systém RIAM, t.j. nástroj na jednotný spôsob prihlasovania sa do rezortných
systémov prostredníctvom osobného RIAM konta každého pedagogického zamestnanca.

3) Vytvoriť podmienky pre uplatnenie inovatívnych vyučovacích metód s využitím informačných a
komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese (e-learningové vzdelávanie) a
venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v uvedenej oblasti.

4) Využívať elektronickú triednu knihu, elektronickú žiacku knižku na informovanie rodičov o
výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov - www.sgza.edupage.org.

5) Pravidelne aktualizovať internetovú stránku školy - www.ssag.sk.

6) Zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré môžu viesť k narušovaniu
mravnosti žiakov, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, alebo k ďalším
formám intolerancie.

MATERINSKÝ JAZYK A CUDZIE JAZYKY

1) Posilniť postavenie vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra vo výchovno-
vzdelávacom procese. Ovládanie štátneho jazyka je predpokladom k zvládnutiu ostatných
vyučovacích predmetov. Najväčší dôraz klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s
informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať.

2) Systematicky analyzovať úspechy žiakov v externej časti a písomnej forme internej časti
maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka, závery implementovať
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do vyučovacieho procesu.

3) Používať moderné učebnice a doplnkové vyučovacie prostriedky, aplikovať činnostne zameraný
prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam a
formám vyučovania s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiakov.

4) Používať na hodinách cudzieho jazyka model Európskeho jazykového portfólia 16+ ako nástroja
pre sebahodnotenie a podporu učenia sa jazykov.

5) Zapojiť žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a Dňa Európy, podporovať
záujem žiakov o vzdelávanie cudzích jazykov, poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

6) Zapojiť vyučujúcich cudzieho jazyka do súťaže Európska značka pre jazyky, ktorá je iniciatívou
Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania.

7) Organizovať školské kolo olympiády v anglickom jazyku a zúčastňovať sa vyšších kôl uvedenej
predmetovej olympiády.

8) Realizovať elektronické testovania vedomostí žiakov z cudzieho jazyka prostredníctvom
nástrojov NÚCEM.

9) Implementovať Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a
literatúry a z anglického jazyka, schválený pod číslom 2016-25786/49974:1-10B0 s účinnosťou od
1. septembra 2018, do vyučovania materinského jazyka a cudzieho jazyka.

VÝCHOVNÉ A KARIÉROVÉ PORADENSTVO

1) Vytvoriť personálne, priestorové, materiálno-technické podmienky pre prácu výchovného
poradcu a kariérového poradcu.

2) Poskytovať kvalifikované poradenstvo žiakom a zákonným zástupcom v oblasti profesijnej
orientácie a využiť ho ako účinný nástroj prevencie pred nezamestnanosťou absolventov v
budúcnosti.

3) Realizovať testovanie profesijnej orientácie žiakov pre efektívne uplatnenie sa na trhu práce.

4) Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja
nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu
sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Škola spolupracuje s rodičmi individuálne alebo prostredníctvom rodičovských združení.

Súkromné gymnázium realizuje množstvo akcií a podujatí, ktoré majú za cieľ osloviť verejnosť. To
sa týka najmä rodičov a žiakov ôsmeho - deviatého ročníka ZŠ, ďalej odbornej verejnosti,
príslušných štátnych a samosprávnych inštitúcií a laickej verejnosti.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Hodnotenie priestorov školy

Škola od svojho vzniku poskytuje úplné všeobecné bilingválne slovensko-anglické vzdelanie
stredoškolského typu. Zabezpečuje takmer všetky štandardy súvisiace s materiálnym a technickým
zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide nielen o hygienické normy, ale aj o
priestorové zabezpečenie a vybavenosť školy informačno-komunikačnými technológiami.
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Dostatočný počet učební nadštandardne vybavených vrátane dvoch telocviční, posilňovne a
školskej jedálne v priestoroch budovy, kde je škola v prenájme. V rámci využitých priestorov má
škola rozdelené kabinety pre učiteľov.

Priestory Súkromného gymnázia, Oravská 11, 010 01 Žilina v školskom roku 2020/2021:

- vrátnica, kancelária riaditeľky, ekonomický úsek, sekretariát Súkromného gymnázia, kabinet pre
učiteľov jazykov, kabinet pre učiteľov humanitných predmetov, kabinet technických predmetov

- telocvičňa, posilňovňa, kabinet telesnej výchovy,

- infocentrum

- učebne: 141,142,143,144,149,150, 151,101,123A, 123B,124,201,204,206,

- sklad a archív, sklad učebníc

Učebne sú vybavené didaktickou technikou, sú v nich umiestnené počítače s pripojením na
internet, okrem toho je v infocentre možnosť kopírovať a tlačiť si materiály na vyučovanie tak pre
učiteľov, ako aj pre žiakov.

V priestoroch školy sú vybudované 2 oddychové zóny pre žiakov.

Projekty

Aplikovaná ekonómia - celý rok - zapojená trieda 3.A, - žiaci si založia študentskú firmu ,
prostredníctvom ktorej budú prevádzkovať študentský bar a iné podnikateľské činnosti. Študentská
firma musí byť podľa pravidiel JA Slovensko ukončená likvidačným valným zhromaždením,
vyplatením dividend, vrátením peňazí za akcie a zaplatením dane, a to do 15. mája 2021.

Generácia Euro - tejto súťaže sa naši študenti zúčastňujú pravidelne každý rok. Súťaž pozostáva
z 3 kôl:

1.kolo - termín do 15. novembra 2020- online test, ktorý rieši tím ako celok

2.kolo - termín do 15.februára 2021 - natočenie videa, v ktorom tím vysvetľuje mladšiemu
spolužiakovi, ako a prečo Európska centrálna banka zabezpečuje cenovú stabilitu.

3.kolo - obhajoba videí (5 najlepších)

Jarný SWAP kníh a oblečenia - žiaci budú mať možnosť osviežiť svoju knižnicu a šatník

vymenenými vecami, zvyšok sa venuje charitatívnym organizáciam (marec 2021)

Živá knižnica - celý rok projekty v rámci Knihomoľského krúžku (autorské čítania, čítania úryvkov
z obľúbených kníh)

Riaditeľské testovanie - polročné testovanie žiakov zo všetkých predmetov

Študovňa - kompletizácia online materiálov na dištančné vzdelávanie pre žiakov študujúcich v
zahraničí a žiakov s individuálnym učebným plánom , ale aj pre všetkých žiakov školy v prípade
prerušenia vyučovania z dôvodu zlej epidemiologickej situácie (COVID 19)

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Poslaním Súkromného centra voľného času SCVČ pri Súkromnom gymnáziu je:
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- pomáhať žiakom užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať

- rozvíjať osobnosť, záujmy a talent žiakov

- rozvíjať schopnosti a športové predpoklady žiakov

- podporovať tvorivosť žiakov

- vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností žiakov

- rozvíjať schopnosť žiakov reprezentovať seba, svoju školu, mesto, štát

Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu
nových kompetencií dieťaťa súvisiacich s rozvojom schopnosti užitočne tráviť voľný čas a aktívne
oddychovať. Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových, motivačných a
aktivizujúcich metód a foriem práce, partnerský vzťah k žiakom, humanistické hodnotenie dieťaťa,
využívanie moderných IKT a úzku spoluprácu s rodinou žiaka. Dlhodobo sa zapájame do
rôznorodých súťaží a konferencii orientovaných na prezentáciu talentu a špecifických schopností
žiakov. Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti žiaka a na rozvíjanie a
zdokonaľovanie ich praktických zručností. Kvalitu výchovno-vzdelávacej, oddychovej a záujmovej
činnosti chceme ďalej zvyšovať zlepšením materiálnych a priestorových podmienok na činnosť
záujmových útvarov a orientovaním ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov na
problematiku moderných metód práce.

Názov záujmového krúžku Vedúci
Príprava na Maturitu z Anglického jazyka Mgr. Števková, Mgr. Tomašcová
Veda nás baví Mgr. Kubašková
Matematika v kocke Mgr. Štureková
Knihomoľský krúžok Mgr. Crkoňová
Konverzácia v Španielskom jazyku Mgr. Pleguezuelos
Výtvarný krúžok Mgr. Dubenová
Učíme sa programovať Mgr. Fiala

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Priestorové a psychohygienické podmienky sú na primeranej úrovni. V priestoroch školy sú pre
žiakov vybudované 2 oddychové zóny.

Škola má vypracovaný školský a organizačný poriadok, upravovaný podľa reálnych okolností,
riadne schválený, odsúhlasený pedagogickou radou a podpísaný žiakmi a ich zákonnými
zástupcami a rodičmi. Okrem tohto poriadku každý priestor, v ktorom sa žiaci pohybovali má svoj
príslušný štatút a organizačný poriadok. Škola v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu uplatňuje v
školských a mimoškolských aktivitách tvorivo-humanistický princíp čo znamená, že akceptuje
Dohovor o právach dieťaťa, Ústavu SR, všetky ľudské práva, čím umožňuje žiakom otvorený a
komunikatívny prístup k sebe navzájom a tiež aj k svojím pedagógom a zamestnancom školy.

Vyučovanie na Súkromnom gymnáziu sa začína prvou vyučovacou hodinou o 8,00 hod. Rozvrh
hodín a prestávky musia byť koordinované s časovým rozvrhom Súkromnej základnej školy na
Oravskej ceste 11, v budove ktorej máme prenajaté priestory. Táto skutočnosť z hľadiska
organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu pozitívne vplýva na žiakov z hľadiska budovania
návykov tolerancie, tímovej spolupráce a rešpektovania nielen so sebe rovnými žiakmi.
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Problémové situácie sú riešené priebežne celoročne hlavne na pedagogických radách, ale
predovšetkým individuálne, citlivo a podľa vopred zvolenej metodiky: dodržiava sa postupnosť
jednania (individuálny pohovor so žiakom, so zákonným zástupcom, v spolupráci s triednymi
učiteľmi, pedagogickou radou, výchovnou poradkyňou. Závažnejšie problémy, resp. opakované
problémy sa riešia za prítomnosti horeuvedených a v spolupráci s vedením školy vždy so zápisom,
ktorý obsahuje návrhy na riešenie problému, opatrenia, resp. iné aktivity (spolupráca napr. s
Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a inými príslušnými orgánmi).

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ
vzdelávania Pedagóg Termín od-do Poskytovateľ

Funkčné Mgr. Kubašková  MPC

Adaptačné Mgr. Kukučka, Ing.
Kottek

september 2020 -
máj 2021 Súkromné gymnázium

Aktualizačné všetci pedagog.
zamestnanci október 2020 Súkromné gymnázium

Inovačné Mgr. Žiačková september -
november 2020

Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie

Špecializačné    
Kvalifikačné    

Vnútroškolská kontrola

Kontrolnou činnosťou sa chápu predovšetkým priame hospitácie a kontroly, o výsledkoch ktorých
sa vedú písomné záznamy. Záznam z hospitácie sa urobí osobným pohovorom pri rozbore
vyučovacej hodiny a podpíše ho hospitujúci i vyučujúci.

Hlavné zamerania kontrolnej činnosti

- skvalitniť plánovitosť a dôslednosť práce v riadiacej a kontrolnej činnosti,

- zvýšiť účinnosť kontroly, zabezpečiť nadväznosť opatrení ukladaných vedením

školy,

- zabezpečiť pravidelnosť hodnotenia,

- pravidelne vyhľadávať a využívať moderné formy a metódy výučby,

- pravidelne využívať vo vyučovacom procese dostupné prostriedky IKT, dbať o priebežné
zapisovanie známok ku koncu kalendárneho mesiaca do elektronickej žiackej knižky,

- venovať pozornosť práci so žiakmi so ŠVVP, pracovať s nimi podľa IUP,

- zabezpečiť kontrolnú činnosť zo strany učiteľov počas voľného času žiakov - prestávky,

- dôsledne zabezpečovať kontrolu aj zo strany vedúcich PK formou vzájomných hospitácií u členov
PK,

- využívať poznatky získané na aktualizačnom a inovačnom vzdelávaní pedagogických
zamestnancov o vyučovacom procese,

- kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti kontrolovať a monitorovať prostredníctvom pravidelnej
hospitačnej činnosti, - účinnosť hospitačnej činnosti zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej
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väzby pedagogickým zamestnancom

Formy, metódy a spôsoby kontrolnej činnosti

a) priama hospitačná činnosť (riaditeľ, zástupca, vedúci PK, členovia jednotlivých PK)

- dodržiavanie didaktických zásad vo výchovno-vzdelávacom procese (prospechovo slabší žiaci),

- rešpektovanie individuálneho pracovného tempa žiakov,

- dôsledné plnenie učebných osnov, TVVP a platných metodických pokynov,

- dodržiavanie metodického pokynu pre klasifikáciu žiaka na strednej škole, zásad školského
poriadku a vnútorného klasifikačného poriadku,

- zabezpečiť preškolenie pedagogických zamestnancov v oblasti poučenia o bezpečnosti a ochrane
zdravia a zásad protipožiarnej ochrany, dôsledné dodržiavanie bezpečnostných predpisov,

- dbať na dôsledné vedenie záznamu o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci, pri zabezpečovaní akcií, ktoré organizuje škola, správne a dôsledné dodržiavanie
psychohygienických zásad vo výchovnovzdelávacej práci so žiakmi,

- dôsledné plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy,

- priamu hospitačnú činnosť realizovať minimálne 2x za polrok na úrovni zástupcu pre vzdelávanie
a minimálne 3 x za 1 rok realizovať vzájomnú hospitačnú činnosť na úrovni PK,

- dôsledne pripraviť EČ, PFIČ a ÚFIČ MS,

- zabezpečiť besedy s odborníkmi (napr. školským psychológom, lekárom, príslušníkom PZ)

- zabezpečiť protidrogové aktivity, výchovu k štátnosti, výchovu rodinnú, etickú a estetickú.

b) zabezpečovať

- písomné previerky na zistenie vedomostnej úrovne žiakov vo všetkých ročníkoch štúdia,

c) kontrola práce jednotlivých PK na škole podľa zostavených plánov;

d) kontrola pedagogickej dokumentácie:

- elektronické triedne knihy a katalógy,

- elektronické klasifikačné záznamy,

- vysvedčenia.

e) kontrola práce triednych učiteľov:

- formy a metódy práce - ich aktívne striedanie pri vyučovacom procese,

- spolupráca s výchovným poradcom - práca s problémovými žiakmi a so žiakmi ŠVVP,

- spolupráca s rodičmi,

- spolupráca s ostatnými učiteľmi pri práci so žiakmi so ŠVVP, vzájomná výmena skúseností.

f) využívanie pomôcok z odborných kabinetov a školskej knižnice zo strany učiteľov a
žiakov;
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g) kontrola exkurznej činnosti;

h) kontrola práce výchovného poradcu;

i) kontrola stavu a vybavenosti odborných učební a kmeňových tried;

j) sledovanie pedagogického dozoru, dôsledné plnenie pracovných povinností,
dochvíľnosť a spoľahlivosť,

k) dodržiavanie vnútorného školského poriadku a režimu školy.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Ľudmila Chodelková

V Žiline, 3. septembra 2020

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa:


