Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským –
Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság

Školský vzdelávací program
Motto: „Ak chce škola učiť to, čo človek potrebuje pre kvalitný život, musí
v prvom rade ona sama byť priestorom pre kvalitný život človeka. Kvalita
sa musí stať hlavným rozlišovacím znakom škôl.“
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1
A. Všeobecné údaje

Dátum schválenia:

25. 8. 2015

3. Zriaďovateľ:
Názov

Nitriansky samosprávny kraj

Adresa

949 01 Nitra, Rázusova 2A

Kontakt

037 / 6922 901

…………………………………………..
Mgr. Zuzana Petrezsélová
riaditeľka školy
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4.
Platnosť
Revidovanie
1.9.2015
1.9.2016

Dátum:

Zameranie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

25.8.2015
25.8.2016

vypracovanie uč. osnov pre I. ročník
vypracovanie uč. osnov pre ostatné ročníky
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5. Charakteristika školy


Veľkosť školy
Gymnázium Juraja Szondyho s VJM Šahy je úplná škola so štvorročným štúdiom. Počet

žiakov je do 100 a počet tried je nasledovný:
1. roč. – 1 trieda
2. roč. – 1 trieda
3. roč. – 1 trieda
4. roč. – 1 trieda
Škola je umiestnená v budove, kde správcom budovy je Gymnázium Šahy (slov.).


Charakteristika žiakov
Žiaci prichádzajú k nám z okolitých základných škôl s VJM. Sú to väčšinou žiaci,

ktorí so svojimi vedomosťami vynikali na okolitých základných školách a majú záujem po
skončení stredoškolského štúdia ďalej študovať na vysokých školách.
Žiaci dochádzajú do školy priamo zo Šiah alebo istá časť dochádza z okolitých
základných škôl s VJM. Jedná sa asi o 7 ZŠ.



Charakteristika pedagogického zboru
Počet učiteľov je pomerne stály, nemení sa radikálne. Vekový priemer učiteľského

zboru je primeraný okolo 40 rokov. Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických
zamestnancov je pozitívna, nakoľko na škole neučí nekvalifikovaný pedagóg. 4
pedagógovia majú 1. atestáciu a dvaja pedagógovia 2. atestáciu. Ďalší učitelia sa
pripravujú na atestácie.
Pedagogický zbor je zložený zo skúsených, fundovaných pedagógov. Pedagogický
zamestnanci školy sa zúčastnia pravidelne na rôznych formách ďalšieho vzdelávania, t.j.
-

uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe

-

priebežné vzdelávanie

-

špecializačné inovačné štúdium

-

špecializačné kvalifikačné štúdium

Takže odborný rast pedagógov je zabezpečený.
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Škola má externého školského psychológa.
Výchovné poradenstvo je funkčne začlenené v organizačnej schéme školy. Systém
poradenských služieb, informačný systém o uplatnení absolventov školy voľbe
vzdelávacej a profesijnej cesty je k dispozícii záujemcom.
Na škole aktívne pracuje koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
koordinátor environmentálnej výchovy ako aj koordinátor protidrogovej výchovy.
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