Základné informácie
Názov školy: Gymnázium Milana Rúfusa
Adresa: Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Zriaďovateľ školy: Banskobystrický samosprávny kraj
Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Oľga Danková
Výchovný poradca: Mgr. Zdena Štefancová
Telefónne čísla:
 riaditeľka školy: 045/673 5760
 sekretariát: 045/672 5630
 zástupkyňa riaditeľky školy: 045/672 3924
E-mail:
 riaditeľka školy: riaditelka@gymzh.sk
 sekretariát: sekretariat@gymzh.sk

Našu www stránku nájdete na adrese: www.gymzh.sk

Od 1. septembra 2010 gymnázium
nesie v čestnom názve
meno slávneho básnika viery a istoty

Milana Rúfusa.
2

Príhovor riaditeľky školy
Milí žiaci, vážení rodičia a priaznivci školy !
Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom v zriaďovateľskej pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja je škola s viac ako 50-ročnou tradíciou.
Počas svojej existencie si udržala vysoký štandard a krok za krokom budovala svoje
dobré meno. Svedčia o tom desiatky úspešných osobností, absolventov našej školy,
ktorí sa uplatnili vo verejnom živote, priemyselnej sfére, vede, umení..., ale aj mnoho
súčasných žiakov, ktorí reprezentujú školu v rozmanitých súťažiach i vedeckých
konferenciách v celoslovenskom aj v medzinárodnom meradle.
Naším hlavným cieľom je poskytovať kvalitné a efektívne vzdelávanie, umožniť
žiakom získať kompetencie pre úspešné absolvovanie ďalšieho bakalárskeho
a magisterského štúdia na vysokej škole i zručnosti pre uplatnenie sa v reálnom
živote. Každoročne dosahujeme vysokú úspešnosť v prijímaní absolventov na vysoké
školy v rôznych oblastiach.
Škola sa nachádza v príjemnom prostredí, leží v centre mesta neďaleko
autobusovej stanice, čo umožňuje dobrú dostupnosť pre žiakov z ktorejkoľvek časti
mesta, aj pre dochádzajúcich. Ide o stredne veľkú školu, čo otvára možnosti delenia
na vybraných predmetoch, poskytuje väčšie možnosti na výber voliteľných
predmetov a umožňuje výber z piatich cudzích jazykov.
Škola v súčasnosti poskytuje všeobecné vzdelávanie 575 žiakom a disponuje 39
plne kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. Vyučovací proces sa realizuje
v moderných priestoroch, nadštandardne vybavených 17 odborných učebniach,
vlastnej telocvični a posilňovni. Žiaci majú k dispozícii školský bufet, školská jedáleň,
oddychové zóny. Môžu využívať krásnu a aktuálnu odbornú literatúru v školskej
knižnici. Vďaka špeciálnemu pedagógovi umožňujeme rozvoj aj žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Každoročne pripravujeme pre žiakov bohatú mimoškolskú činnosť, organizujeme
rozmanité súťaže v rôznych oblastiach, realizujeme celoškolské projekty, exkurzie
v SR i zahraničí. Spolupracujeme s viacerými organizáciami a inštitúciami v regióne,
ale i celoslovenkou pôsobnosťou. V rámci projektu Comenius realizujeme aktivity so
školami v Európe i v Ázii.
Hlavným zámerom je budovať školu otvorenú verejnosti, vytvárať tvorivé
prostredie a partnerskú atmosféru, posilňovať väzby medzi školou, rodinou i praxou.
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Školský vzdelávací program
Naše gymnázium – miesto budovania dôvery
žiak – rodič – učiteľ









Poskytujeme vzdelávanie v súlade s aktuálnymi trendmi.
Využívame moderné vzdelávacie koncepcie a inovatívne metódy.
Pripravujeme žiaka na celoživotné vzdelávanie.
Ponúkame výučbu piatich cudzích jazykov – anglického, nemeckého,
francúzskeho, ruského a španielskeho.
Vyučovanie spájame s praxou.
Preferujeme prácu žiakov v rozmanitých projektoch.
Oceňujeme úspešných žiakov.
Spolupracujeme s rodičmi, organizáciami, inštitúciami a verejnosťou.

Stupeň vzdelania: stredné (všeobecné) vzdelanie s maturitou
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna
Doklad o ukončení štúdia: vysvedčenie o maturitnej skúške
Vzdelávací program v školskom roku 2011/2012
Študijné odbory:



štvorročné štúdium – 7902 5 gymnázium,
osmeročné štúdium – 7902 5 gymnázium s rozšíreným
vyučovaním cudzích jazykov.

Plánovaný počet tried a žiakov pre školský rok 2011/2012



štvorročné štúdium – 90 žiakov v 3 triedach
osemročné štúdium – 21 žiakov v 1 triede
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Prínos pre žiakov
Ponúkame svojim žiakom:

























Kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školách.
Konkurencieschopnosť našich absolventov na trhu práce.
Vzdelávanie prispôsobené potrebám reálneho života.
Vyučovanie zamerané na rozvoj schopností a zručností.
Príležitosť aktívne sa učiť inovatívnymi metódami.
Výber z piatich cudzích jazykov s rozšírenou časovou dotáciou.
Bohatý výber voliteľných predmetov.
Nadštandardné zariadenie učební a kvalitne vybavené odborné
učebne a laboratóriá.
Prácu s modernými učebnými pomôckami a meracími systémami.
Využívanie moderných IKT technológií a elektronických zariadení
priamo vo vyučovaní nielen na informaticky zameraných predmetoch.
Pripojenie na internet v každej triede a odbornej učebni.
Bohato vybavenú školskú knižnicu s odbornou i krásnou literatúrou.
Širokú ponuku mimoškolskej činnosti, prípravu žiakov na súťaže.
Prípravu žiakov na získanie certifikátu z cudzieho jazyka na
uznanie náhrady maturitnej skúšky.
Zaujímavé školské akcie (Gymnaziálny ples, Noc v škole, oceňovanie
žiakov – GYMI a GYMKO,...).
Poznávacie exkurzie do anglicky, francúzsky, nemecky, rusky
a španielsky hovoriacich krajín (Londýn, Paríž, Budapešť, Praha,
Viedeň,...) a zahraničné výmeny študentov.
Zapojenie sa do rozmanitých projekov s finančnou podporou.
Poradenstvo špeciálneho pedagóga pre žiakov so špeciálnymi
výchovno- vzdelávacími potrebami.
Poradenstvo detských ombudsmanov spolupracujúcich s Kanceláriou verejného ochrancu práv SR.
Funkčnú žiacku školskú radu.
Zdravé stravovanie v školskej jedálni s možnosťou výberu jedál.
Doplnkové stravovanie v školskom bufete.
Tvorivú, priateľskú a partnerskú atmosféru v škole.
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Prijímacie konanie
V školskom roku 2011/2012 do prvých ročníkov plánujeme prijať:
 90 žiakov na štvorročné štúdium,
 21 žiakov na osemročné štúdium.
Kritériá pre prijímanie do prvých ročníkov:
 zverejníme do 20.3.2011 na informačnej tabuli v budove
školy
a na web stránke školy www.gymzh.sk.
Pri prijímaní žiaka zohľadňujeme:
 úspešnosť v MONITORE 9,
 prospech počas štúdia,
 úspešnosť v olympiádach a súťažiach.
Prijímacie skúšky vykoná žiak z predmetov:
 matematika,
 slovenský jazyk a literatúra.
Odovzdanie prihlášok uchádzačov vrátane osemročného štúdia:
 do 10. apríla 2011 riaditeľom základných škôl,
 do 20. apríla 2011 odošlú riaditelia ZŠ prihlášky na SŠ.
Prijímacie skúšky – štvorročné štúdium:
1. kolo:
2. kolo:

I. termín
9. máj 2011 (pondelok)
II. termín 12. máj 2011 (štvrtok)
21. jún 2011 (utorok)

Prijímacie skúšky – osemročné štúdium:
len jeden termín:

9. máj 2011 (pondelok)

Ukončovanie štúdia
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou (ďalej „MS“).
 Organizáciu a konanie maturitnej skúšky upravujú zákony a vyhlášky
platné v danom školskom roku.
 Žiak môže vykonať MS len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa
vzdelával.
Podľa vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na
stredných školách:
 Maturitnú skúšku tvoria 4 povinné predmety:
1. Slovenský jazyk a literatúra,
2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk

(Anglický, Nemecký, Ruský, Španielsky, Francúzsky a Latinský),
3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo
spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (týždenná
hodinová dotácia pre predmet - najmenej 6 hodín),
4. ďalší voliteľný predmet,
(žiak si môže zvoliť aj dobrovoľný piaty, resp. šiesty
predmet).
 MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk pozostáva
z externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej časti.
 MS z matematiky sa skladá z externej časti a ústnej časti. Ostatné
predmety majú len ústnu časť maturitnej skúšky.
 V jeden deň môže žiak maturovať najviac z 3 predmetov, pričom
externá časť a každá zložka internej časti sa hodnotí osobitne (známkou
alebo %) a uvádza sa na vysvedčení.
 Žiak môže požiadať o uznanie náhrady MS z cudzieho jazyka na základe
jazykového certifikátu (vyhláška č.319/2008 Z. z. a jej zmeny a doplnky).

Úspešnosť našich študentov v prijímaní na VŠ
Školský rok
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Maturantov
95
105
121

Prihlásení na
95
99
177
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Úspešnosť
97,9 %
96,2 %
98,3 %

Učebný plán
Učebný plán pre štvorročné štúdium – ISCED 3A
Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Človek a príroda

Človek a spoločnosť

1.

2.

3.

4.

Spolu

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk

4

4

4

4

16

Druhý cudzí jazyk

3

3

3

3

12

Fyzika

2

2

1

5

Chémia

2

3

1

6

Biológia

2

3

2

7

Dejepis

2

2

2
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Geografia

2

2

1

5

Predmet/ročník

2

Občianska náuka
Etická výchova/

Človek a hodnoty

1

1

3
2

Náboženská výchova
Psychosociálny tréning

Matematika a práca

1

1

1

1

14

Matematika

5

4

4

Informatika

2

2

1

Umenie a kultúra

Umenie a kultúra

1

1

1

1

4

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

31

32

27

16

106

4

14

18

31

30

124

s informáciami

Spolu – povinná časť
Voliteľné hodiny
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Spolu :
31

povinná časť
+ voliteľné hodiny

8

32

Projekty
Zvyšovať kvalitu a efektivitu vzdelávacieho procesu i mimoškolskej činnosti,
implementovať aktuálne trendy a moderné princípy sa nám darí najmä
vďaka projektom, ktoré finančne podporujú rôzne nadácie a fondy.
V každom školskom roku úspešne realizujeme niekoľko celoškolských,
predmetových i medzinárodných projektov.
Medzi najúspešnejšie a najvýznamnejšie projekty realizované v tomto
a minulom školskom roku patria:
Názov projektu

Realizácia

Inovácia prírodovedného
vzdelávania

grant z Fondu Cyrila Gazdaricu spravovaný Karpatskou nadáciou

Myslíme ekologicky

grant z Nadačného fondu Slovak Telekom

Experiment v službách zdravia

grant MŠ SR, ŽGNF

Zdravá pôda pre život

grant MŠ SR, ŽGNF

Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc

grant MŠ SR, ŽGNF

Zábavná elektrina

grant Nadácie ZSNP a Slovalco

Modernizácia vzdelávacieho
procesu na SŠ

projekt ÚIPŠ

Dátové centrá MŠ SR

projekt ÚIPŠ, MŠ SR

Detskí ombudsmani

projekt Kancelárie ombudsmana SR

Projekt ENYA (medzinárodný)

projekt Kancelárie ombudsmana SR

Go Cyber Green Project
(medzinárodný)

pokračovanie projektu Comenius

Inovatívna koncepcia
vzdelávania na Gymnáziu v ZH
"Škola s európskym rozmerom"

grant ESF, MŠ SR a pomoci BBSK

Mnohé projekty realizujeme vďaka podpore Žiarskeho gymnaziálneho
neinvestičného fondu a Rodičovského združenia pri Gymnáziu Milana
Rúfusa.

Ďakujeme za podporu a spoluprácu!
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Naše najdôležitejšie aktivity
 Poznávacie exkurzie do zahraničia (Londýn,
Paríž, Ybs, Švédsko, Praha, Viedeň,
Budapešť, Ľubľana, Drážďany,
Oswienčim,...) a medzinárodné
výmeny žiakov (Švédsko)

 Gymnaziálny ples
Imatrikulácie, Noc v škole
 Školské výlety, škola v prírode, lyžiarsky
a plavecký výcvik
 Besedy a odborné prednášky so známymi
osobnosťami
 Príprava na vedomostné
olympiády, súťaže,
vedecké konferencie
 Bohatá ponuka krúžkov
 Oceňovanie žiakov GYMI
 Školská kapela
 Organizácia humanitných zbierok
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Prehliadka priestorov
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Pozvánka

pre žiakov 9. ročníka ZŠ,
poradcov, pedagógov, dňa

ich

rodičov

a

výchovných

7.12.2010 (utorok)
Stretnutie všetkých záujemcov bude o 8.00 hod. v školskej
jedálni.
(návštevu zo ZŠ je potrebné telefonicky nahlásiť do 3.12.2010
na č.t. 045/672 56 30 alebo 045/672 39 24)
V prípade záujmu poskytujeme informácie rodičom v čase
od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Čo sme pre Vás pripravili?
 Základné informácie o štúdiu
 Informácie o prijímacích skúškach a ukážkové zadania
testov
 Priehliadku priestorov školy
 Ukážky aktivít zo života školy
 Ukážky z vyčovacích hodín v odborných učebniach
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
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