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História našej školy ako samostatného bilingválneho gymnázia sa začala písať
1.9.1999. Vtedy sme boli jediné gymnázium na Slovensku s dvomi jazykovými
sekciami zriadenými na základe medzinárodných zmlúv, aj dnes je podobných
gymnázií veľmi málo. Dôkladné ovládanie francúzštiny alebo španielčiny
umožňuje spoznávať svet reálny aj virtuálny počas piatich rokov štúdia
pod vedením výborného tímu slovenských a zahraničných vyučujúcich.

Máme dve jazykové sekcie:
slovensko-francúzska (medzinárodná zmluva s Francúzskom a Valónskom)
slovensko-španielska (medzinárodná zmluva so Španielskom)
Škola je členom európskej siete škôl Europroject.
Máme aj 10 zahraničných učiteľov (francúzskych, belgických, španielskych).

Získaná jazyková úroveň absolventov GBZA:
C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR)
Možnosť získať medzinárodné jazykové certiﬁkáty:
• V španielskom jazyku - DELE - všetky jazykové úrovne, škola je zároveň
skúšobným centrom
• Vo francúzskom jazyku - DELF, DALF
Možnosť získať štátnu jazykovú skúšku v oboch jazykoch sekcií:
• Základnú na úrovni B2
• Odbornú na úrovni C1
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Mimoškolské aktivity
Výmenné pobyty vo Francúzsku, Belgicku, Španielsku.
Projekty Erasmus+.
Študijné pobyty pre žiakov.
Modelové zasadnutie OSN/debata:
• žiaci školy organizujú v spoluprácii s mestom Žilina a UNIS VIenna medzinárodný
ŽilinaMUN (v 3 jazykoch prepribližne 150 žiakov z 12 krajín sveta – napr. India,
Izrael, Ruská federácia, Palestína, Fínsko, Španielsko, Belgicko, Luxembursko,
Nemecko, Poľsko, Ukrajina a i.)
• účasť na medzinárodných MUN (India, TOMUN, MARMUN, LEMUN, a i.)
Stredoškolský debatný program.
Šport - Škola má petangové ihrisko a 2 multifunkčné ihriská, využívame krytú
plaváreň, tenisové kurty, bežecké dráhy.
Relaxačná zóna (so sieťkami na ležanie a vonkajšou triedou).
Wi-Fi pre 1000 + užívateľov.
Každá učebňa vybavená notebookom a projektorom.
Priestory školy dotvorené dielami žiakov (nástenné maľby, graﬁti, otlačky rúk).
Balík Ofﬁce 365 pre každého žiaka so školským mailom.

Záujmová činnosť
Debatný krúžok
Divadelný krúžok v slovenskom jazyku
Divadelný krúžok v španielskom jazyku
Divadelný krúžok vo francúzskom jazyku
Chemicko-fyzikálny krúžok
In Vitro – školský časopis
Krúžok DofE
Krúžok španielskeho jazyka pre všetkých
Lezecký krúžok
gbza.eu
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MUN – klub
Naša záhrada
Príprava chemickej show
Rozvoj sociálnych schopností
Spolostretko
Spoznaj seba a svet cez umenie
Školská televízia
Turistický krúžok
Ultimate Frisbee
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Ahojte, budúci GBZÁCI!
Volám sa Simona a som študentkou 4.ročníka španielskej sekcie. Štúdium na našej
škole bezpochyby prináša každému žiakovi kopu skúseností, povinností, ale aj zážitkov
a vedomostí. Každý, kto si vyberie práve bilingválnu formu výučby určite, neoľutuje.
Ak premýšľaš, či je GBZA školou práve pre teba, očaril ťa španielsky jazyk, alebo sa len
jednoducho chceš niečo viac dozvedieť o našom gymnáziu , neváhaj ma kontaktovať
s akýmikoľvek otázkami. Rada poradím, pomôžem, nájdem riešenie :)
Môj email: simona.stillova@gbza.eu

Ahojte!
Moje meno je Dorota Kresaňová a som predsedníčkou žiackej školskej rady na
našej škole. Som študentkou 4.G triedy a študujem francúzštinu, no pravdou je,
že bez ohľadu na to, aký jazyk si na našej škole vyberiete, tak nejako sa na vás nalepia
aj frázy toho druhého. Štúdium na našej škole je taká jazda na horskej dráhe a túto
jazdu si užijete iba tak, koľko budete ochotní našej škole obetovať. Ale nie je to nič
nezvládnuteľné, koniec koncov, už to zvládli stovky študentov pred vami a zvládnu to
stovky študentov po vás, takže sa netreba ničoho báť. Ja rozhodnutie študovať práve
na GBZA beriem za jedno z najlepších rozhodnutí môjho života a všetok čas, ktorý
som jej venovala, sa mi vrátil vo forme odmien, cestovateľských zážitkov a nových
medzinárodných priateľov. Pokiaľ by vás zaujímali nejaké osobné skúsenosti, zážitky,
či všeobecné informácie o našej škole, rada Vám pomôžem.
Môžete ma kontaktovať na e-mailovej adrese: dorota.kresanova@gbza.eu
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GYMNÁZIUM
JOZEFA MILOSLAVA HURBANA
17. novembra 1296
022 01 Čadca
gymcadca.eu
kancelaria@gymcadca.sk
+421 41 432 23 30
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, všeobecno-vzdelávacia škola
ocenená certiﬁkátom Európska značka kvality za vzdelávanie, je moderná,
v regióne výnimočná škola s viac ako 70-ročnou históriou, ktorá okrem 4-ročného
štúdia poskytuje 8-ročné gymnaziálne štúdium a 5-ročné bilingválne vzdelávanie
realizované ako slovensko-anglickú bilingválnu sekciu založenú v rámci Projektu
Gymnázium bilingválne Vyšehradskej štvorky v Čadci. Škola vytvárajúca
multikultúrne prostredie, participujúca na medzinárodných projektoch, reagujúca
na aktuálne výzvy doby a spoločnosti je živým, neustále sa rozrastajúcim
organizmom, inštitúciou vytvárajúcou študijné možnosti v rozsiahlom komplexe
moderne vybavených budov v prostredí kysuckých vrchov nad mestom Čadca.
ODBORY:
Študijný odbor s maturitou:
7902 J gymnázium – štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium – osemročná forma štúdia
7902 J 74 gymnázium – slovensko-anglické bilingválne štúdium– päťročná
forma štúdia
NAŠE TOP:
• Úspešným zosúladením výchovno-vzdelávacej práce pedagógov našej školy
ako i zanietenosťou našich študentov sú výborné výsledky dosiahnuté
v predmetových olympiádach a súťažiach a bohatá projektová činnosť.
• Škola podporuje aktivity a účasť na medzinárodných projektoch i projektoch
s celoslovenskou pôsobnosťou: IT Akadémia, FinQ, Ekostopa, Euroscola,
ČADMUN – modelové zasadnutie OSN, Gymo cyklotour, Noc v škole ...
www.gymcadca.eu

kancelaria@gymcadca.sk
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• Naši študenti sa umiestňujú na prvých miestach na celoslovenskej úrovni
v rôznych súťažiach, ako sú predmetové olympiády, Zenit v programovaní,
SOČ, Stupava Florbal Cup, ...
• Významným prínosom je ich prepojenie medzi tromi typmi štúdia
poskytovaného našou školou: 4-ročné gymnaziálne, 8-ročné gymnaziálne
a 5-ročné bilingválne (slovensko-anglické) gymnaziálne štúdium.
• Počas štúdia môžu študenti Gymnázia J. M. Hurbana získať certiﬁkát
ECDL/ICDL („vodičský preukaz na počítače“ – certiﬁkát o dosiahnutých
znalostiach a zručnostiach v oblasti IT) a študenti bilingválnej sekcie môžu
na základe spolupráce s Jazykovou školou v Žiline získať základnú štátnu
jazykovú skúšku na úrovni B2 a odbornú jazykovú skúšku na úrovni C1
z anglického jazyka.
• Úspešnosť prijatia absolventov našej školy na VŠ je veľmi vysoká, za posledné
roky dosahuje 96 %. Žiaci si volia predovšetkým štúdium na lekárskych
fakultách, štúdium technického smeru, najmä informatiky zriedkavejšie
štúdium humanitných predmetov. Naši absolventi pravidelne prejavujú
záujem aj o štúdium na vysokých školách v zahraničí, nielen v Českej republike,
ale aj v Anglicku, Dánsku, Škótsku, či Holandsku. Po skončení štúdia
na vysokých školách a univerzitách nachádzajú uplatnenie v rôznych odboroch
a zamestnaniach a sú z nich úspešní mladí ľudia.
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VÝHODY ŠKOLY:
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana sa nachádza v krásnom
prírodnom prostredí. Škola má odborné trakty biológie, fyziky a chémie
pozostávajúce z moderných (postupne zrekonštruovaných a vybavených novým
nábytkom a pomôckami) posluchární, laboratórií. Disponujeme 6 plne vybavenými
učebňami na výučbu IT, multimediálnou učebňou pre všeobecnovzdelávacie
predmety, multimediálnou učebňou s tabletami, modernou elektronickou
knižnicou a konferenčnou miestnosťou.
V škole je zriadených 14 špecializovaných učební na vyučovanie cudzích
jazykov, slovenského jazyka, umenia a kultúry a spoločensko-vedných predmetov.
Žiakom slúži žiacka knižnica, v ktorej si môžu požičiavať knihy súvisiace
s preberaným učivom na slovenskom jazyku a literatúre. Všetky odborné
a špecializované učebne sú vybavené interaktívnou technikou. Celá škola
je pokrytá WiFi.
Súčasťou školského komplexu sú 2 športové haly a 1 gymnastická
telocvičňa. V hlavnej budove školy je zriadené pohybové štúdio pre dievčatá
a posilňovňa pre chlapcov. Všetci študenti majú možnosť stravovať sa v školskej
jedálni.
Študenti bilingválnej sekcie (nielen) majú možnosť ubytovať sa
v moderne vybavenom školskom internáte s pripojením na internet.

KRÚŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU:
Škola ponúka pestrú škálu krúžkov. Ich cieľom je zabezpečiť zmysluplné využitie
voľného času, rozvoj talentu a záujmov v rôznych oblastiach. Ponúkame
jazykové, spoločenskovedné, prírodovedné, počítačové a športové kluby,
v ktorých žiaci overujú platnosť prírodovedných zákonitostí, rozvíjajú svoju
predstavivosť, fyzickú zdatnosť, jazykové zručnosti, atď.. Dôraz kladieme
na rozvoj bádateľskej gramotnosti v rámci prírodovedných a informatických
krúžkov. Pre činnosť záujmového vzdelávania boli vytvorené vhodné
materiálno – technické podmienky (školská knižnica, fotokomora, 3D tlačiareň,
LEGO MINDSTORM, sady Micro:bit, športový areál, multimediálne učebne).
STREDNÁ PRE TEBA LEBO:
• sa chceš kvalitne pripraviť pre ďalšie štúdium na vysokej škole
• ťa baví komunikácia v cudzích jazykoch
• rád cestuješ
• sa rád zapájaš do projektov a súťaží
• si spoločenský typ a chceš organizovať aktivity pre svojich spolužiakov
• chceš pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú

www.gymcadca.eu

kancelaria@gymcadca.sk
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BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM
MILANA HODŽU
Komenského 215
038 52 Sučany
www.gbas.sk
gbas@gbas.sk
+421 43 429 34 74

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, vzniklo v roku 1991 za pomoci Britskej
rady v Sučanoch. Výchovno- vzdelávací proces je do značnej miery ovplyvnený
britským vzdelávacím systémom.
Štúdium je päťročné s dvoma vyučujúcimi jazykmi: slovenským a anglickým.
Nakoľko je štúdium bilingválne, všetky predmety okrem slovenského jazyka,
umenia a kultúry a výchov sa od prvého ročníka vyučujú v anglickom jazyku,
čo umožňuje našim žiakom dosiahnuť úroveň C1 v anglickom jazyku
už vo štvrtom roku štúdia, kde získavajú nielen maturitnú skúšku,
ale aj Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. V piatom
roku štúdia sa žiaci proﬁlujú, teda učebný plán piateho ročníka je postavený
len na voliteľných predmetoch. V piatom ročníku absolvujú maturitnú skúšku
z odborných predmetov, ktorá sa koná v anglickom jazyku a naši žiaci môžu
získať aj Odbornú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.
Škola tradične prijíma žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl.
Komunita školy je tvorená žiakmi z celého Slovenska, čo jej dodáva rôznorodosť
a robí ju to odlišnou v porovnaní s inými strednými školami.
Na gymnáziu je aj silná tradícia mimoškolských aktivít, ktoré sú organizované
samotnými žiakmi, napríklad: Hodžafest, Večerná škola alebo Valentínsky ples.
Pôsobí tu aj najstarší debatný klub na Slovensku, ktorý bol založený už v roku
1993 a môže sa pýšiť celým radom víťazstiev v Slovenskej debatnej lige.

ŠTUDIJNÝ ODBOR
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
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NAŠE TOP:
• vyučovanie predmetov v anglickom jazyku
• maturitná skúška z anglického jazyka na úrovni C1
• možnosť získať všeobecnú a odbornú štátnu jazykovú skúšku z anglického
jazyka
• dvojtýždenný jazykový pobyt žiakov prvého ročníka v Anglicku
• mimoškolské aktivity
• zahraniční učitelia
• vysoká úspešnosť žiakov v súťažiach, maturitách a prijatí na vysokú školu
• špecializácia už od štvrtého ročníka formou výberu voliteľných predmetov

VÝHODY ŠKOLY:
•
•
•
•
•

kvaliﬁkovaný pedagogický zbor
kvalita jazykového vzdelávania
prostredie a lokalita
atmosféra
telocvičňa s lezeckou stenou

gbas.sk

gbas@gbas.sk
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KRÚŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

English culture club
Creative writing
CAE Coaching
Scienceﬁction club
Debatný krúžok
Športové krúžky (basketbalový, volejbalový, florbalový, lezecký, …)
Tanečný krúžok
DofE
Bakelita (enviromentálny krúžok)
Matematický krúžok
Hudobný krúžok
Dramatický krúžok
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GYMNÁZIUM
MARTINA HATTALU
Železničiarov 278
028 01 Trstená
gmhtrstena.edupage.org
gmh@gmhtrstena.edu.sk
+421 43 539 22 12
+421 43 539 23 86
Gymnázium Martina
Hattalu Trstená

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je najstaršie gymnázium na Orave
so 150-ročnou tradíciou. V dnešnej modernej dobe poskytuje svojim študentom
kvalitné stredoškolské vzdelanie so zameraním na prírodné vedy, informatiku
a cudzie jazyky.
Bohatá ponuka voliteľných predmetov umožňuje vysokú úroveň prípravy
na akýkoľvek typ vysokej školy na Slovensku aj v zahraničí.

ŠTUDIJNÉ ODBORY:
• 8-ročné gymnázium (odbor 7902 J) - 1 trieda
s rozšíreným vyučovaním informatiky, počet
žiakov v triede 20.
• 4-ročné gymnázium (odbor 7902 J) - 3 triedy
s počtom žiakom v triede 24, triedy
s možnosťou rozšíreného vyučovania informatiky
alebo s rozšíreným vyučovaním prírodovedných,
resp. humanitných predmetov.
slovensko-španielske
bilingválne
• 5-ročné
gymnázium (odbor 7902 J74) - 1 trieda
s počtom žiakov 30.

gmhtrstena.edupage.org

gmh@gmhtrstena.edu.sk

Gymnázium Martina Hattalu Trstená
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KEĎ U NÁS ZMATURUJEŠ...
• získaš dostatočné základy z proﬁlových
predmetov, ktoré Ti umožnia študovať na vysokej
škole doma aj v zahraničí,
• naučíš sa pracovať s počítačom a využívať
moderné informačné technológie,
• budeš vedieť komunikovať v aspoň dvoch cudzích
jazykoch,
• budeš mať základy ﬁnančnej gramotnosi a môžeš
získať základné znalosi potrebné k podnikaniu,
• budeš samostatný mladý človek s jasne
proﬁlovaným rebríčkom hodnôt, založeným
na tolerancii, priateľstve a úcte k hodnotám života
i k človeku.

KOĽKO JAZYKOV VIEŠ...
V našej škole sa naučíš aj tieto cudzie jazyky:
• anglický jazyk – všetci študenti,
• nemecký, španielsky alebo ruský jazyk,
ktorý si zvolíš pri nástupe do školy.

VYUŽÍVAME:
• špecializované mediálne strediská na výučbu
cudzích jazykov,
učebne
vybavené
modernými
• odborné
učebnými pomôckami a didaktickou technikou
pre vyučovanie prírodovedných predmetov
a informatiky,
• novovybudovanú školskú knižnicu na podporu
duševného rozvoja aj pre zábavu,
• telocvičňu s posilňovňou pre rozvoj tela aj ducha,
• školský dvor s ihriskom na basketbal, futbal,
volejbal,
• pripojenie na internet.
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Gymnázium Martina Hattalu Trstená

AKTIVITY:
• študentské aktivity - imatrikulačný, študentský ples,
športové aktivity v rámci školy, školské turnaje vo
futbale, ﬂorbale, basketbale,
• výchovné a vzdelávacie kurzy - lyžiarsky, plavecký,
• kultúrne podujatia - ﬁlmové a divadelné predstavenia,
exkurzie,
• predmetové súťaže a olympiády,
• projekty a aktivity s partnerskými školami,
• aktivity v rámci medzinárodného projektu Erasmus+,
• projekty IT Akadémia, KIA, Volkswagen.

KRÚŽKY
na škole si môžeš v rámci voľného času
vybrať rôzne krúžky:
•
•
•
•
•
•

športové - basketbal, futbal, bedminton,
ﬂorbal, volejbal, kondičné posilňovanie,
prírodovedný krúžok,
chemický krúžok,
záchranársky krúžok - SZČK,
jazykové krúžky - nemecký jazyk, anglický
jazyk, španielsky jazyk,
krúžky informačných technológií, robotika.

VÝHODY
• Vysoká úspešnosť našich absolventov prijímaných
na vysoké školy nielen v SR, ale aj v zahraničí,
• bezbariérový prístup,
• využívanie informačných technológií pri komunikácii
s rodičmi a žiakmi,
• stravovanie v priestoroch školy a vlastný školský
bufet,
• certiﬁkáty informatickej gramotnosti (ECDL),
• štátna jazyková skúška zo španielskeho jazyka
na úrovni C1.
gmhtrstena.edupage.org

gmh@gmhtrstena.edu.sk

Gymnázium Martina Hattalu Trstená
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