
 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014 

V školskom roku 2013/2014 otvoríme 7 tried: 

Žiakom ponúkame Školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov 
vzdelávania: 7902 J gymnázium   

§ Modul 1  - všeobecné zameranie                                                  3 triedy, 90 žiakov 
§ Modul 2  - rozšírené vyučovanie informatiky                1 trieda, 30 žiakov 
§ Modul 3  - rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy 1 trieda, 30 žiakov 
§ Modul 4  - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov                       1 trieda, 30 žiakov 
§ Modul 5  - rozšírene vyučovanie prírodovedných predmetov    1 trieda, 30 žiakov 

 
§ Prvoradý cieľ a poslanie:  kvalitná príprava študentov pre štúdium na VŠ 

§ školský vzdelávací program umožňuje dôkladnú prípravu na maturitné skúšky 
a prijímacie pohovory na VŠ (úspešnosť prijatia na VŠ – 95 % a vyššia) 

§ možnosť výberu zo širokej ponuky voliteľných  predmetov, napr. aplikovaná ekonómia, 
konverzácie v cudzích jazykoch, športová príprava, semináre zo spoločenskovedných 
i prírodovedných predmetov 

§ v triedach  so zameraním na informatiku možnosť získať okrem všeobecného vzdelania 
aj špeciálne vedomosti a zručnosti v IKT, Cisco, ECDL 

§ možnosť  získať medzinárodné certifikáty -  nemecký Diplom KMK II, anglický jazykový 
certifikát City&Guilds a francúzsky diplom DELF (tieto certifikáty majú medzinárodnú 
platnosť a sú náhradou maturitnej skúšky z cudzieho jazyka) 

§ traja zahraniční lektori na vyučovanie cudzích jazykov a na prípravu na certifikáty  
§ vhodné  materiálne vybavenie školy - 8 počítačových učební, plne vybavených 

počítačovou technikou, 2 jazykové laboratóriá, odborné laboratóriá a učebne 
prírodovedných predmetov 

§ široká ponuka mimoškolských záujmových aktivít  (cca 40 krúžkov)  
§ máme  novú športovú halu, posilňovňu, pohybové štúdio a veľký vonkajší športový areál 
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