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CIELE A  POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA    

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 
7902 J/5 74 gymnázium  - bilingválne štúdium  vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon),  štátnom vzdelávacom programe pre gymnázia ISCED 3A – vyššieho 
sekundárneho vzdelávania a z medzivládnych dohôd medzi Slovenskou republikou a Francúzskou 
republikou .      

 
Poslaním našej školy  je, aby  žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové 

spôsobilosti (kompetencie). Pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, no zároveň aj pre 
uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život.  

 
Zmyslom gymnázia je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou 

pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom 
živote profesijne a osobnostne rozvíjali. 
 
 

Ciele vzdelávania   BS  
 

Hlavnými cieľmi bilingválneho vzdelávania je dosiahnuť všestranne rozvinuté schopnosti, znalosti 
a hodnotové postoje absolventa tak, aby absolvent bol: 

 schopný komunikácie vo francúzskom jazyku na rovnakej úrovni ako v materinskom  jazyku 
 kriticky mysliaci, ktorý prezentuje svoj názor, využíva logické zdôvodnenie, adekvátnu 

argumentáciu a zvláda umenie diskusie 
 tolerantný a rešpektujúci príslušníkov rôznych rás a kultúr, vyznávajúci princípy rovnosti a 

demokracie. 
Zámerom je rozvinúť u absolventov bilingválnej sekcie kľúčové spôsobilosti v akademických 

oblastiach učenia sa tak,  
 aby získali nevyhnutný vzdelanostný základ pre celoživotné vzdelávanie a svoj osobný rozvoj, 

inklinujúci k multilingvizmu.  
 aby boli schopní využiť a rozvinúť bilingválne vzdelanie v európskom priestore a uplatnili sa  

na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. 
 
 

CHARAKTERISTIKA   BS 

 
 
Bilingválna slovensko-francúzska sekcia bola otvorená v šk. roku 1991/92 na základe 

medzivládnych dohôd a pripojila sa k sieti bilingválnych slovensko-francúzskych a česko-francúzskych 
sekcií v bilingválnych gymnáziách v Československu /7/. 

Bilingválne slovensko-francúzske štúdium predstavuje prienik dvoch vzdelávacích systémov, 
ktorého cieľom bolo pripraviť odborníkov pre spoluprácu s Francúzskom v oblasti kultúrnej, 
ekonomickej, vo vede a technike, ktorí budú predvojom nášho zastúpenia v spoločenstve európskych 
krajín. 

Štúdium je päťročné, má prírodovedné zameranie, dané predmetmi, vyučovanými vo 
francúzskom jazyku. 

Prvý ročník je zameraný na intenzívnu výučbu francúzskeho jazyka (20 vyučovacích hodín 
týždenne). Od druhého ročníka sa vyučuje vo francúzskom jazyku matematika, fyzika a chémia, od 
tretieho ročníka aj biológia. Žiaci sa učia z francúzskych učebníc, trieda je delená na skupiny 
v ročníku, v ktorom sa predmet začína vyučovať vo francúzskom jazyku. 
Súčasťou bilingválneho štúdia sú výmenné pobyty žiakov vo Francúzsku. Žiaci ukončujú  štúdium 
bilingválnou maturitou v 4. a 5. ročníku. 
 

Veľkosť  BS     
 

Bilingválna sekcia má vyčlenené 4 triedy v trakte kmeňových učební a jednu triedu ako 
kmeňovú v trakte jazykových učební.  



 
 

Charakteristika žiakov  BS 
 

Predpokladom prijatia žiaka do bilingválnej sekcie je úspešné ukončenie 8.ročníka alebo 9.ročníka 
ZŠ a úspešné vykonanie talentových skúšok. Nevyžaduje sa znalosť francúzskeho jazyka, predmety 
prijímacej skúšky sú slovenský jazyk a literatúra, matematika a psychodiagnostické testy. 

Vzhľadom na náročnosť bilingválneho štúdia s prírodovedným zameraním, vyžaduje sa sústavná 
a systematická práca žiakov. 

Žiaci, ktorí navštevujú bilingválnu triedu,  pochádzajú nielen z Banskej Bystrice alebo blízkeho 
okolia, ale z celého Banskobystrického kraja.  Žiaci, ktorí bývajú vo väčších vzdialenostiach , majú 
možnosť ubytovania na stredoškolskom internáte v mestskej časti Fončorda. Žiaci  sú prijatí do 
bilingválnej triedy cez talentované prijímacie  skúšky, ktoré sa konajú v marci. 

 

Charakteristika pedagogických zamestnancov BS 

 
V bilingválnej sekcii vyučuje 10 pedagógov, 5 vyučujúcich francúzskeho jazyka a 5 vyučujúcich 

matematiky a prírodovedných predmetov vo francúzskom jazyku. Na základe medzivládnych dohôd 
pôsobia v bilingválnej sekcii dvaja francúzski učitelia pre vyučovanie francúzskeho jazyka a literatúry a 
matematiky. Za činnosť BS zodpovedajú a spoluprácu s Francúzskym inštitútom zabezpečujú dvaja 
koordinátori, slovenský a francúzsky. 

Slovenskí vyučujúci absolvovali dlhodobú jazykovú a metodickú stáž v CIEP v Sèvres a 
pravidelne si dopĺňajú vzdelanie krátkodobými pedagogickými stážami v Lycée Jean-Pierre Vernant 
v Sèvres vo Francúzsku.   

 
 

Organizácia prijímacieho konania 
 

O štúdium v bilingválnej triede sa môžu uchádzať žiaci ZŠ po úspešnom ukončení 8. ročníka 
alebo 9. ročníka a úspešnom vykonaní talentových prijímacích skúšok. Nevyžaduje sa znalosť 
francúzskeho jazyka. 

Predmety prijímacej skúšky:  Slovenský jazyk a literatúra /učivo za 1.polrok 8.ročníka ZŠ/ 
     Matematika /učivo za 1.polrok 8. ročníka ZŠ/ 
     Psychodiagnostické testy 
 

Prijímacie talentové skúšky trvajú dva dni. Prvý deň sa konajú psychodiagnostické testy pod 
vedením  pracovníkov Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici. Druhý deň sa 
konajú prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Podrobné podmienky 
prijímacieho konania sú zverejnené na w- stránke školy. 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú . 

 
 

Organizácia maturitnej skúšky    

 Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov, aby mohli  
pokračovať v  štúdiu na vysokej škole a používať nadobudnuté kompetencie v príprave na budúce 
povolanie.  

Maturitné skúšky v bilingválnej sekcii sa konajú podľa platných predpisov MŠ SR a podľa 
pravidiel o vykonaní maturitných skúšok v bilingválnych slovensko-francúzskych sekciách, ktoré 
upravujú ukončenie štúdia v predmetoch: francúzsky jazyk a literatúra 
a v predmetoch vyučovaných vo francúzskom jazyku:   matematika 
                                                                                     fyzika 
                                                                                      chémia 
                                                                                     biológia.                                                                
 
Maturitná skúška je rozdelená do dvoch častí: 
 
4. ročník: - predmety maturitnej skúšky: slovenský jazyk a literatúra    



                   francúzsky jazyk a literatúra 
                 Maturitná skúška z francúzskeho jazyka a literatúry pozostáva z písomnej skúšky 
                  (240 minút) a ústnej skúšky. Obsahom zodpovedá maturitnej skúške vo Francúzsku. 
5. ročník: - 2 povinné písomné maturitné skúšky na výber z predmetov matematika (240 minút) 
                  fyzika, chémia alebo biológia (180 minút) vo francúzskom jazyku 
                - ústne maturitné skúšky z 2 voliteľných predmetov.       
 
           Témy písomných maturitných skúšok navrhuje komisia zložená z vyučujúcich bilingválnych 
sekcií v SR a ČR, distribúciu zabezpečuje Francúzsky inštitút. 
 
 
 
 
 
 

Učebný plán 

pre päťročné bilingválne slovensko-francúzske triedy gymnázia 

odbor 7902j 74 bilingválne štúdium 

 
Vzdelávacia oblasť Predmet / Ročník   1 2 3 4 5 Spolu 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra   3 3 3 3   12 

Francúzsky jazyk a literatúra    20 7 6 6   39 

Cudzí jazyk     3 3 4 4 14 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / náboženská 
výchova 

  1         1 

Človek a spoločnosť 

Dejepis     2 2 2   6 

Geografia     2 2     4 

Občianska náuka         2 1 3 

Človek a príroda 

Fyzika    1 3 3 3 1 11 

Chémia    1 3 3 2,5 1,5 11 

Biológia    1 2 3 3 2 11 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika    2 4 4 4 2 16 

Informatika     1 1 1   3 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra     1       1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova   2 2 2 2 2 10 

Disponibilné hodiny              16 16 

Celkom     31 33 32 32,5 29,5 158 

 
 
 



 


