


ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE

Gymnázium Milana Rúfusa – škola so 60-ročnou tradíciou. 

Zriaďovateľ školy: 

Banskobystrický samosprávny kraj

Riaditeľka školy: 

Ing. Dana Paálová

Zástupkyňa riaditeľky školy: 

Mgr. Barbora Kinková

Výchovný poradca: 

Mgr. Zdena Štefancová



Stupeň vzdelania:
stredné (všeobecné) vzdelanie s maturitou 

Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Študijné odbory: 7902 J gymnázium

Plánujeme prijať na štúdium od šk. roka 2018/2019:

Študijný odbor Plánovaný 
počet žiakov

Plánovaný 
počet tried

Gymnázium štvorročné 93 3

Gymnázium osemročné 24 1

Študijné odbory



Kritériá pre prijímanie do prvých ročníkov:

� zverejníme do 31. 3. 2018 na informačnej tabuli a na webovom sídle 

školy www.gymzh.sk

Pri zostavovaní poradia uchádzačov zohľadňujeme:

� úspešnosť v Testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ

� úspešnosť na prijímacích skúškach (slovenský jazyk, matematika)

� prospech počas štúdia

� úspešnosť v olympiádach a súťažiach

Odovzdanie prihlášok uchádzačov:

� do 10. apríla 2018 riaditeľom základných škôl

� do 20. apríla 2018 odošlú riaditelia ZŠ prihlášky na SŠ

Prijímacie konanie



ÚspešnéÚspešnéÚspešnéÚspešné

prijatie na VŠprijatie na VŠprijatie na VŠprijatie na VŠ

Moderné Moderné Moderné Moderné 
vybavenie, IKTvybavenie, IKTvybavenie, IKTvybavenie, IKT

Individuálny Individuálny Individuálny Individuálny 
prístupprístupprístupprístup

Vlastné Vlastné Vlastné Vlastné 
učebné učebné učebné učebné 

materiálymateriálymateriálymateriály

Mimoškolská Mimoškolská Mimoškolská Mimoškolská 
činnosťčinnosťčinnosťčinnosť

Priateľská Priateľská Priateľská Priateľská 
atmosféraatmosféraatmosféraatmosféra

KVALITNÉ 

VZDELANIE

Ponúkame



Školský vzdelávací program

„Moderná škola, úspešný žiak“

Hlavným rysom vzdelávacieho programu je:

�kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách

�rozloženie základného, spoločného učiva do nižších ročníkov 

štúdia

�možnosť profilácie štúdia podľa záujmu a zamerania žiaka

�komplexný rozvoj osobnosti a schopnosti učiť sa

�kvalitná príprava pre tvorivý, aktívny a plnohodnotný život 

�Využívanie vlastných učebných materiálov



Školský vzdelávací program

Priority školy:

�kvalitné a efektívne vzdelávanie

�odbornosť pedagogických zamestnancov

�kvalitné materiálno-technické vybavenie

�spolupráca žiak – rodič – učiteľ – verejnosť

�motivujúca školská klíma

�oceňovanie úspechov žiakov 

�podpora mimoškolskej činnosti

�podpora žiackych projektov a dobrovoľníckych aktivít



Prínos pre žiaka

� Kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách
� Vysoká konkurencieschopnosť našich absolventov na trhu 

práce
� Široký výber voliteľných predmetov a cudzích jazykov
� Výborná poloha – blízko autobusovej stanice
� Nadštandardné zariadenie učební a kvalitne vybavené 

odborné učebne a laboratóriá
� Práca s modernými učebnými pomôckami a meracími 

systémami
� Využívanie moderných IKT technológií a elektronických 

zariadení priamo vo vyučovaní nielen na informaticky 
zameraných predmetoch 



Prínos pre žiaka

� Školská internetová sieť
� Bohato vybavená školská knižnica
� Široká ponuka mimoškolskej činnosti, príprava žiakov na 

súťaže, spolupráca pri vedeckých projektoch
� Poznávacie exkurzie do zahraničia (Londýn, Paríž, 

Barcelona, Praha, Viedeň, Salzburg, ...
� Zahraničné výmeny študentov (Comenius, Erazmus+)
� Školské i predmetové projekty
� Funkčná žiacka školská rada
� Staravovanie vo vlastnej školskej jedálni
� Doplnkové stravovanie v školskom bufete
� Tvorivá, priateľská a partnerská atmosféra v škole



Voliteľné predmety

� študent si v posledných dvoch ročníkoch štúdia volí vlastnú 
vzdelávaciu cestu

� môže sa tak sústrediť na oblasti, ktoré sú pre neho 
potrebné v ďalšom štúdiu na VŠ

3. ročník – žiak si volí 4 hodiny seminárov 
(2 predmety po 2 hodiny)

4. ročník – žiak si volí 14 hodín seminárov 
(4 – 6 predmetov po 4 alebo 2 hodiny)

DISPONIBILNÉ HODINY – posilnené vyučovanie cudzích 
jazykov, prírodovedných predmetov, matematiky, informatiky, ...



Štúdium cudzích jazykov

ANGLICKÝ JAZYKANGLICKÝ JAZYKANGLICKÝ JAZYKANGLICKÝ JAZYK

(4+4+4+4=16 h)
povinnýFrancúzsky jazyk

(3+3+3+3=12 h)

Ruský jazyk

(3+3+3+3=12 h)

Nemecký jazyk
(3+3+3+3=12 h)

Španielsky jazyk
(3+3+3+3=12 h)



Exkurzie vo výučbe cudzích jazykov

PARÍŽPARÍŽPARÍŽPARÍŽ

VIEDEŇVIEDEŇVIEDEŇVIEDEŇ

PRAHAPRAHAPRAHAPRAHA aspoň 2-krát ročne

BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA

LONDÝNLONDÝNLONDÝNLONDÝN



Úspešnosť prijímania absolventov na VŠ

Absolventi pokračujú v štúdiu na VŠ aj v zahraničí,
napr. v Českej republike (medicína, informatika),
Veľkej Británii, Dánsku, Škótsku, Novom Zélande,...

Školský 
rok

Maturantov 
spolu

Prihlásení 
na VŠ

Prijatí na 
VŠ Úspešnosť 

2014/
2015

104 104 103 99,0 %

2015/
2016

122 118 113 95,8 %

2016/
2017

72 72 71 98,6 %



Kde študujú maturanti z roku 2017?



Ukončenie štúdia

� Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

� Žiak môže vykonať MS len z vyučovacích predmetov, 

v ktorých sa vzdelával.

� Maturitnú skúšku tvoria 4 povinné predmety.

� Doklad o ukončení štúdia:

vysvedčenie 

o maturitnej skúške.

� Ďalšie pokračovanie na VŠ 

v SR i zahraničí.



Projekty v škole

� iKid - rozvíjanie podnikateľských zručností tvorbou vlastného 

produktu

� Same World - typy migrácie a spoločný život na Zemi, 

aktivity zamerané na služby iným

� Mladí dobrovoľníci - rôzne aktivity dobrovoľníkov

� Dejepis digitálne - vyučovanie dejepisu s tabletmi

� Youth Magazine - medzinárodný časopis mladých

� IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie - príprava 

mladých ľudí na uplatnenie sa v IT sfére

� Erazmus+ - spolupráca so zahraničnými školami



Projekty v škole

Mladí 
dobrovoľníci

SAME WORLD

Youth
Magazine

iKid



Moderná škola, úspešný žiak

� inovácia vzdelávania
� tvorba vlastných výučbových materiálov 

(učebných textov, pracovných listov, 
banky úloh)

� nové učebné pomôcky
� aktuálna odborná literatúra
� vzdelávanie učiteľov



Moderná škola, úspešný žiak

� tvorba vlastných výučbových materiálov 
(učebných textov, pracovných listov, 
banky úloh)

� vlastné učebnice pre 16 predmetov



Tradičné školské akcie

� Gymnaziálny ples

� Imatrikulácie, Noc v škole

� Lyžiarsky výcvik

� Škola v prírode

� Študentská kvapka 

krvi

� Humanitné zbierky

� Exkurzie

� Školské výlety



Pestré mimoškolské aktivity



Záujmové krúžky

Informatické:

� Programovanie
� Robotika
� Mladí reportéri

Predmetové:

� Čitateľský krúžok
� Anglický divadelný krúžok
� Chemický krúžok
� Fyzikálny krúžok
� Onkologický krúžok
� Prírodovedný krúžok
� Matematický
� Matematika pre maturantov
� Chémia hrou
� Debatný krúžok

Cudzí jazyk:

� Anglický divadelný krúžok
� Krúžky nemeckého jazyka
� Krúžky anglického jazyka 
� Krúžok anglickej konverzácie
� Krúžok španielskeho jazyka
� Krúžok francúzskeho jazyka
� Krúžok ruského jazyka

Športové:

� Lyžiarsky kurz
� Volejbalový krúžok



Učíme sa v prírode



Cestujeme do zahraničia

Naši žiaci navštívili:

Londýn, Paríž, Viedeň

Barcelonu, Salzburg

Prahu, Osvienčim, Švédsko

Ybbs v Rakúsku, Budapešť

Krakow, Nórsko, Belgicko

Poľsko, Slovinsko

Chorvátsko, Sarajevo



Vedecká činnosť

� Rande s vedou

� Stredoškolská odborná činnosť

� EUSTORY

... a ďalšie



Športujeme

� možnosť trénovať v školskej 

posilňovni a fitnes

� tradičné futbalové stretnutia 

študenti kontra profesori

� účasť na súťažiach 

v individuálnych 

i kolektívnych športoch

� lyžiarske, plavecké a branné kurzy

� netradičné športy (florbal, aerobik)

� turistický krúžok



Naši žiaci vyhrávajú súťaže

� Predmetové olympiády
� Korešpondenčné semináre
� Pytagoriáda
� Olympiáda ľudských práv
� Stredoškolská odborná činnosť
� Súťaže družstiev prvej pomoci 

mladých záchranárov, hasičov
� ZENIT v programovaní
� Prvá lego liga (FLL)
� Športové súťaže
� Umelecké súťaže
� Modelový európsky parlament
� EUSTORY – dejepisná súťaž
� Angličtinár roka

... a ďalšie



Oceňujeme našich žiakov

GYMI a GYMKO - oceňovanie žiakov

v mimoškolskej činnosti  v kategóriách:

1. Veda 2. Umenie 3. Šport                        

4. Cena za ľudskosť    5. Osobnosť roka

Poďakovanie za reprezentáciu školy

– exkurzia pre 

najúspešnejších 

VIEDEŇ 2015      

PRAHA 2014

KRAKOW 2012



Kvalitne vybavené priestory

Odborné učebne:

� 2 učebne informatiky
� 2 učebne anglického jazyka
� učebňa nemeckého jazyka
� učebňa cudzích jazykov
� učebňa chémie
� učebňa biológie
� učebňa fyziky
� laboratórium fyziky
� prednášková miestnosť
� učebňa náuky o spoločnosti
� učebňa dejepisu
� učebňa geografie
� učebňa slovenského jazyka
� učebňa etickej výchovy

Ďaľšie priestory:

� prírodovedná knižnica
� telocvičňa
� posilňovňa
� stolný tenis a fitness
� školská knižnica
� školská jedáleň
� školský bufet
� oddychové zóny na chodbách



ODBORNÁ UČEBŇA INFORMATIKY

1 žiak = 1 počítač



ODBORNÁ UČEBŇA BIOLÓGIE



ODBORNÁ UČEBŇA FYZIKY



LABORATÓRIUM FYZIKY

Fyzikálne pokusyFyzikálne pokusyFyzikálne pokusyFyzikálne pokusy
s meracím systémom s meracím systémom s meracím systémom s meracím systémom 

IP IP IP IP CoachCoachCoachCoach



ODBORNÁ UČEBŇA CHÉMIE



UČEBŇA ANGLICKÉHO JAZYKA



UČEBŇA NEMECKÉHO JAZYKA



UČEBŇA SLOVENSKÉHO JAZYKA



UČEBŇA NÁUKY O SPOLOČNOSTI



UČEBŇA DEJEPISU



PREDÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ



PRÍRODOVEDNÁ KNIŽNICA



ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

...a školská knižnica



TELOCVIČŇA, BUFET, CH0DBY





Pozvánka

� pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a výchovných
poradcov, pedagógov, dňa

7. decembra 2017 (štvrtok)

� Stretnutie všetkých záujemcov bude v prednáškovej 
miestnosti o 8.00.

� Návštevu skupín je potrebné nahlásiť telefonicky do
5.12.2017 na č. t. 045/672 56 30.

� V prípade záujmu poskytujeme informácie
rodičom aj v čase

od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!



Kontaktné údaje

Telefónne čísla:

�riaditeľka školy: 045/673 5760

�sekretariát: 045/672 5630

�zástupkyňa RŠ: 045/672 3924

E-mail:

�riaditeľka školy: riaditelka@gymzh.sk

�sekretariát: sekretariat@gymzh.sk

Webové sídlo školy: www.gymzh.sk


