
Profil absolventa 
 

Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie. 

Vzdelávanie na gymnáziu so štvorročným vzdelávacím programom a na vyššom stupni 

gymnázia s osemročným vzdelávacím programom je zamerané na to, aby žiak nadobudol 

všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové kompetencie (spôsobilosti). Pripravuje žiakov 

predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, no zároveň aj pre uplatnenie v praxi, osobný a sociálny 

život. Absolvent gymnázia získa štúdiom všeobecnovzdelávacích predmetov vedomosti, 

spôsobilosti a zručnosti, ktoré mu poskytujú všestrannú prípravu na štúdium na vysokých 

školách alebo na prácu v tých oblastiach spoločenskej praxe, na ktoré sa štúdiom týchto 

predmetov pripravil. 

Absolvent nášho gymnázia na úrovni svojich možností bude mať rozvinuté tieto 

kľúčové kompetencie: 

 kompetencia k celoživotnému učeniu sa, to znamená že 

- cíti potrebu aktívne, samostatne a sústavne sa vzdelávať ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja,  

- osvojuje si nové poznatky a informácie, využíva nové stratégie učenia; 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať,  

 sociálne  komunikačné kompetencie, v rámci ktorých 

- vie spracovať a vyjadriť informácie v rôznych formách komunikácie, má primeraný 

ústny a písomný prejav, 

- využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať seba a výsledky svojej práce na verejnosti,  

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  

 kompetencie uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a 

techniky   

      -     používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných    

      situáciách,  

- používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),  

- používa základy prírodovednej gramotnosti, vie použiť získané vedomosti  na úspešné 

riešenie problémov, 

 kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- informačno-komunikačné technológie využíva pri svojom vzdelávaní, tvorivých 

aktivitách, projektovom vyučovaní a riešení problémov reálneho života, 

- prostredníctvom internetu a IKT získava a spracováva informácie v textovej aj 

grafickej podobe, 

- rozlišuje reálny a virtuálny svet, vníma možné riziká spojené s využívaním internetu 

a informačno-komunikačných technológií, 

 kompetencia riešiť problémy  

- uplatňuje analyticko-kritické myslenie pri riešení problémov, 

- formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- rozlišuje pri riešeniach ich klady i zápory, vie rozoznať riziko, 

- dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť  konflikty, 

 občianske kompetencie 

- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, význam národného a kultúrneho 

dedičstva, uplatňuje demokracie,  

- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 



- uvedomuje si svoje práva, má zodpovedný prístup k svojim povinnostiam, rešpektuje 

práva iných, 

- je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti,  

- sleduje a posudzuje  udalosti a vývoj verejného života,  

- aktívne podporuje kvalitu životného prostredia, 

 sociálne a personálne kompetencie 

- reflektuje vlastnú identitu, rozvíja si vlastnú  samostatnosť ako člen celku, 

- určuje si ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

- uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných  cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania, 

- uplatňuje sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 pracovné kompetencie 

- dokáže si stanoviť ciele v súvislosti so svojimi profesijnými záujmami, kriticky 

hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,   

 kompetencie  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  umenia, 

- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné 

vyjadrovacie prostriedky, 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote 

celej spoločnosti, 

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické  tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,  

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
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Prehľad úspešnosti absolventov za posledné roky 


