4. Profil absolventa gymnázia

Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie. Žiaci,
ktorí študujú na gymnáziách, nadobúdajú výchovou a vzdelávaním na tomto type strednej
školy isté všeobecné charakteristické črty a vlastnosti. Absolvent gymnázia s vedomosťami,
spôsobilosťami a zručnosťami získanými vo všeobecnovzdelávacích predmetoch je
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 praxi,
chápe súvislosti medzi prírodnými javmi a spoločenskými javmi.
Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť
schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v
rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť
uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje
informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, používať IKT, poznať metódy
prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach,
mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť
vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných
dejín, dobre ovládať

materinský a slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho

písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať
umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít,
pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.
Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od
kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a
špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a
sebavzdelávania na tomto stupni.
Absolvent:
 má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských
vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami
 efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch
cudzích jazykoch
 má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom
živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení
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 ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné
technológie
 vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych
informácií
 uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre
ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu
 akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v
spoločnosti
 je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu
občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte
 uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti
 zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne
hodnoty a životné prostredie na Zemi.
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