
Adresa: Gymnázium Milana Rúfusa,   
              Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Webové sídlo školy: www. gymzh. sk 
Telefónne čísla a e-mail: 
riaditeľka školy: 045/673 5760, riaditelka@gymzh.sk 
sekretariát:       045/672 5630, sekretariat@gymzh.sk 
zástupkyňa RŠ:   045/672 3924, zastupca@gymzh.sk 

PROJEKTYPROJEKTYPROJEKTYPROJEKTY    

� Exkurzie do zahraničia, školské výlety,.. 

� Akcie žiackej školskej rady (Noc v škole, Vianočný 
program, Vianočný bazár, športové turnaje,...) 

� Lyžiarske kurzy, škola v prírode,... 

� Tradičné školské akcie (imatrikulácie,  ples, divadel-
né predstavenia, zápasy maturanti – profesori,...) 

� Vedecká činnosť (SOČ, Eustory, Rande s vedou,...) 

� Besedy a odborné prednášky so známymi osobnosťa-
mi a odborníkmi z praxe 

� Odmeňovanie úspešných žiakov, podpora mladých 
talentov, organizácia humanitných zbierok 

DEŇ  
   OTVORENÝCH  
      DVERÍ 
 
5. december 2019 

 
od 8.00 hod. 

ŽIVOT ŠKOLYŽIVOT ŠKOLYŽIVOT ŠKOLYŽIVOT ŠKOLY    

KONTAKTYKONTAKTYKONTAKTYKONTAKTY    

� iKid - rozvíjanie podnikateľských zručností tvorbou 
vlastného produktu 

� Dejepis digitálne - vyučovanie dejepisu s tabletmi 
� Mladí dobrovoľníci - rôzne aktivity dobrovoľníkov 
� IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie -  

príprava mladých ľudí na uplatnenie sa v IT sfére 
� Erasmus+ - spolupráca so zahraničnými školami                 

a zahraničné výmeny  
� Učíme s hardvérom - výučba programovania               

s micro:bit–om 
� Informatika pre prax (Python,  appky pre Android,  

3D tlač, robotika, ECDL certifikát pre žiakov) 
� Genetika - malá školská reforma s EduScrum 

 

Exkurzia Paríž 

Lyžiarsky kurz 

FIRST GLOBAL Mexiko 

Učíme s hardvérom 

Imatrikulácie 

MMMMooooddddeeeerrrr����áááá    šššškkkkoooollllaaaa,,,,    úúúússssppppeeeeššššnnnnýýýý    žžžžiiiiaaaakkkk    

D
eň
 o
tv
or
en
ýc
h 
 d
ve
rí
  p
re
 d
ev
ia
ta
ko
v 
 

D
eň
 o
tv
or
en
ýc
h 
 d
ve
rí
  p
re
 d
ev
ia
ta
ko
v 
 

D
eň
 o
tv
or
en
ýc
h 
 d
ve
rí
  p
re
 d
ev
ia
ta
ko
v 
 

D
eň
 o
tv
or
en
ýc
h 
 d
ve
rí
  p
re
 d
ev
ia
ta
ko
v 
 -- --
    5
. 1
2.
 2
01
9

5.
 1
2.
 2
01
9

5.
 1
2.
 2
01
9

5.
 1
2.
 2
01
9     



Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom je škola 
s viac ako 60-ročnou tradíciou. Počas svojej existencie 
si udržala vysoký štandard a krok za krokom budovala 
svoje dobré meno.  

Svedčia o tom desiatky úspešných osobností, absolven-
tov našej školy, ktorí sa uplatnili vo verejnom živote, 
priemyselnej sfére, vede, umení..., ale aj mnoho súčas-
ných žiakov, ktorí reprezentujú školu v rozmanitých 
súťažiach i vedeckých konferenciách v celoslovenskom 
aj v medzinárodnom meradle. 
 

Priority školy: 

� kvalitné a efektívne vzdelávanie; 
� odbornosť pedagogických zamestnancov; 
� moderné materiálno-technické vybavenie; 
� spolupráca žiak - rodič - učiteľ - verejnosť; 
� motivujúca školská klíma; 
� oceňovanie úspechov žiakov; 
� podpora mimoškolskej činnosti. 

 
Zriaďovateľ školy: Banskobystrický samosprávny kraj 
Riaditeľka školy: Ing.  Dana Paálová 
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr.  Barbora Kinková 
Výchovný poradca: Mgr.  Zdena Štefancová 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIEZÁKLADNÉ INFORMÁCIEZÁKLADNÉ INFORMÁCIEZÁKLADNÉ INFORMÁCIE    

Stupeň vzdelania: úplné stredné všeobecné vzdelanie  
     (vyššie sekundárne) 
Dĺžka štúdia: štvorročné a osemročné 
Študijné odbory: 7902 J gymnázium 
Vyučovací jazyk:  slovenský 
Študijná forma: denná 
Druh školy: štátna 
Ukončenie štúdia: maturitná skúška  
Doklad o ukončení štúdia: vysvedčenie o maturitnej 
skúške 

VZDELÁVACÍ PROGRAMVZDELÁVACÍ PROGRAMVZDELÁVACÍ PROGRAMVZDELÁVACÍ PROGRAM    

PRIJÍMACIE KONANIEPRIJÍMACIE KONANIEPRIJÍMACIE KONANIEPRIJÍMACIE KONANIE    

PREČO ŠTUDOVAŤ S  NAMI ?PREČO ŠTUDOVAŤ S  NAMI ?PREČO ŠTUDOVAŤ S  NAMI ?PREČO ŠTUDOVAŤ S  NAMI ?    

V prijímacom konaní na školský rok 2020/2021 plánujeme prijať: 
� štvorročné štúdium – 7902 J gymnázium 75 žiakov (3 triedy),  
� osemročné štúdium – 7902 J gymnázium  22 žiakov (1  trieda).  

Kritériá pre prijímanie do prvých ročníkov: 
� zverejníme do 31. marca 2020 na informačnej tabuli v budove školy                   

a na stránke školy - www.gymzh.sk. 
Pri zostavovaní celkového poradia uchádzačov zohľadňujeme: 
� úspešnosť v Testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ, 
� prospech počas štúdia, 
� úspešnosť na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a z matematiky, 
� úspešnosť v olympiádach a súťažiach. 

Odovzdanie prihlášok uchádzačov vrátane osemročného štúdia:  
� do 10. apríla 2020 riaditeľom základných škôl, 
� do 20. apríla 2020 odošlú riaditelia ZŠ prihlášky na SŠ. 

� Kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách - vysoká úspešnosť absolven-
tov pri prijímaní na slovenské i zahraničné VŠ. 

� Výučba piatich cudzích jazykov s rozšírenou časovou dotáciou (anglický, nemec-
ký, ruský, francúzsky a španielsky). 

� Bohatý výber voliteľných predmetov podľa záujmu žiakov. 
� Rozvíjanie digitálnych zručností, vyučovanie informatiky zameranej na prax. 
� Zapájanie žiakov do súťaží, workshopov, školských projektov. 
� Dosahovanie výborných výsledkov na súťažiach a konferenciách u nás i v zahrani-

čí, spolupráca s odborníkmi a vysokými školami pri výskumných projektoch. 
� Výhodná poloha – budova školy stojí blízko pri autobusovej stanici. 
� Nadštandardné zariadenie učební,  kvalitne vybavené odborné učebne 

a laboratóriá, práca s IKT, modernými meracími prístrojmi a pomôckami. 
� Vlastné výučbové materiály (učebné texty,  pracovné zošity,  zbierky úloh).  
� Prístup na internet pre žiakov v každej učebni, školská Wi-Fi sieť. 
� Bohato vybavená školská knižnica s odbornou i krásnou literatúrou. 
� Poznávacie exkurzie do anglicky,  francúzsky,  nemecky,  rusky a španielsky 

hovoriacich krajín (Londýn, Paríž, Barcelona, Budapešť, Praha, Viedeň,                   
Salzburg, ...) a zahraničné výmeny žiakov. 

� Zapájanie žiakov do prípravy a realizácie projektov a akcií školy. 
� Bohatá ponuka záujmových krúžkov, podpora aktivít mladých dobrovoľníkov -  

návštevy nemocníc, úprava židovského cintorína, mladí záchranári a hasiči,... 
� Stravovanie vo vlastnej školskej jedálni,  služby školského bufetu.  
� Tvorivá, priateľská a partnerská atmosféra. 


