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Plán prijímania pre školský rok 201

4 –ročné gymnázium 
počet žiakov: 58 
počet tried:    2 

forma štúdia: denná 
zameranie: bez zamerania 

8

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk, cudzie jazyky ( anglický, nemecký, ruský, francúzsky)
v maturitnom cudzom jazyku, tvorba projektov a prezentačné zručnosti

v druhom cudzom jazyku, jazykové a literárne praktikum, …

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami

matematika, informatika, rozširujúca matematika 6h, rozširujúca informatika 5h,
Voliteľné predmety: geometria, seminár z matematiky pre technikov, seminár z 

matematiky pre netechnikov,  programovanie, ...

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

fyzika, chémia, biológia, rozširujúca fyzika 5h, rozširujúca chémia 6h, rozširujúca 
biológia 5h,  

Voliteľné predmety: prírodovedné praktikum

biológie, laboratórne cvičenia z chémie, laboratórne cvičenia z

 
Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť

dejepis, geografia, občianska náuka, rozširujúci dejepis 
5h, rozširujúca občianska náuka 6h, 
Voliteľné predmety: seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 
etická výchova, náboženská výchova, osobný a sociálny rozvoj 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 
umenie a kultúra, kultúra a umenie , výtvarná výchova, hudobná výchova

tvorba,  

 

Plán prijímania pre školský rok 2017/2018: 

8 – ročné gymnázium 
počet žiakov: 25 
počet tried:    1 

forma štúdia: denná 
zameranie: bez zamerania 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk, cudzie jazyky ( anglický, nemecký, ruský, francúzsky), konverzácia 

tvorba projektov a prezentačné zručnosti, konverzácia 

, jazykové a literárne praktikum, … . 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

, rozširujúca matematika 6h, rozširujúca informatika 5h, 
predmety: geometria, seminár z matematiky pre technikov, seminár z 

matematiky pre netechnikov,  programovanie, ... 

rozširujúca fyzika 5h, rozširujúca chémia 6h, rozširujúca 

praktikum, technické aplikácie fyziky, cvičenia z 

biológie, laboratórne cvičenia z chémie, laboratórne cvičenia z fyziky 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

, rozširujúci dejepis 6h, rozširujúca geografia 

Voliteľné predmety: seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár,  

osobný a sociálny rozvoj  

výtvarná výchova, hudobná výchova, audiovizuálna 



` 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

telesná a športová výchova, 
Voliteľné predmety: športová príprava, telesná výchova, športové krúžky (nepovinné 

predmety), pohybové aktivity 

Poznámka: Tučným obyčajným písmom sú predmety štátneho vzdelávacieho programu,tučnou kurzívou 

spoločné predmety školského vzdelávacieho programu,  obyčajným písmom predmety školského 

vzdelávacieho programu pripravujúce k maturitnej skúške, kurzívou sú uvedené voliteľné predmety školského 

vzdelávacieho programu. Malým písmom sú predmety prímy až kvarty. 

Záujmové útvary: 

Vytvárajú sa podľa záujmu žiakov, sú to napríklad športové krúžky, slovenský a anglický 
debatný klub, ekonomika, prírodovedné krúžky, informatické krúžky, jazykové krúžky, 
masmediálny krúžok, matematický krúžok, psychológia, zdravotnícky krúžok, ... 

Zážitkové formy: 

V rámci ŠkVP žiaci absolvujú v prvom ročníku kurz lyžovania alebo snowbordingu, v 
druhom ročníku kurz letných športov, v treťom ročníku kurz ochrany života a zdravia. 

Predmetové komisie majú plánované v ŠkVP rôzne exkurzie a terénne práce, divadelné 
a filmové predstavenia aj v cudzích jazykoch. 

Škola úzko spolupracuje s múzeami, galériami a knižnicami v meste, kde sa realizuje 
časť vyučovacích hodín. 

Iné aktivity v škole: 

Žiaci školy podľa svojho záujmu vydávajú školský časopis, tvoria relácie do školského 
rozhlasu. 

Žiacka samospráva organizuje svoje podujatia, ako napríklad Adaptačné dni, 
„Imatrikuláciu“ a študentský ples. 

Poradenstvo: 

Škola sústavne buduje a zlepšuje systém výchovného poradenstva, kde sú vytvorené 

špecializované pozície výchovného poradcu, kariérového poradcu, školského 

psychológa, koordinátora prevencií a koordinátora špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb.  

Ďalšie partnerstvá: 

Samostatná pozornosť je venovaná dobrovoľníctvu, kde sa predpokladá, že každý žiak 
sa zúčastní aspoň jednej zbierky alebo inej 
dobrovoľníckej aktivity.  

Školský vzdelávací program:  

Školský vzdelávací program je koncipovaný ako otvorený, umožňujúci maximálnu 

možnú profiláciu každého žiaka od druhého ročníka výberom predmetov z ponuky 

školy.  

V osemročnom štúdiu sme v prvých 4 rokoch posilnili dvomi hodinami druhý cudzí 

jazyk, telesnú výchovu, prírodovedné i spoločenskovedné predmety.  Ďalšie 4 roky sú 

rovnaké ako v štvorročnom štúdiu. 

V štvorročnom štúdiu sú zaradené povinné predmety pre všetkých žiakov rovnako, 

nad rámec štátneho vzdelávacieho programu sú zaradené predmety „Osobný a 

sociálny rozvoj“  a  „Tvorba projektov a prezentačné zručnosti“. Posilnili sme dvomi 

hodinami prvý cudzí jazyk. 

Voliteľné predmety ponúkame v druhom ročníku s dvomi hodinami, treťom ročníku   

so štyrmi hodinami a v štvrtom ročníku s ôsmimi hodinami.  

Rozširujúce predmety pripravujúce na maturitnú skúšku ponúkame v treťom 

ročníku v rozsahu 3 hodiny s pokračovaním v štvrtom ročníku v rozsahu 3 hodín a v 

rozsahu 5 hodín v štvrtom ročníku. 

 

Prijímacie skúšky – 4 ročné stúdium: 

Pri prijímaní sa zohľadňujú výsledky štúdia na ZŠ, Testovanie 9, výsledky olympiád a 

súťaží a výsledky prijímacích skúšok z MAT a SJL. Presné kritériá prijímania budú 

oznámené dodatočne.  

Prijímacie skúšky – 8 ročné štúdium: 

Prijímacie skúšky budú absolvovať všetci uchádzači (piataci ZŠ) zo SJL a MAT. 

 

 

Ďalšie informácie možno získať na www.gymlm.sk, 

school@gymlm.sk, tel: 044 55183 11 

 


