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Hlinská 29, 011 80 Žilina

GYMNÁZIUM HLINSKÁ 29 ŽILINA
ŠTUDIJNÝ ODBOR : 7902 J gymnázium

1. typ učebného plánu
gymnaziálne štúdium so zameraním na prírodné vedy a informatiku
-

-

-

posilnená časová dotácia v prírodovedných predmetoch (biológia, chémia, fyzika), v matematike
a informatike,
vlastná profilácia žiaka cez systém voliteľných predmetov vo IV. ročníku štúdia s dôrazom na
technické a medicínsko - prírodovedné predmety potrebné pre pokračujúce vysokoškolské
štúdium,
nové vyučovacie predmety: internet veci (3. ročník)
biotechnológie (3. ročník)
aplikovaná angličtina (4. ročník),
2 cudzie jazyky: anglický a nemecký

2. typ učebného plánu
všeobecné gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka
-

-

-

žiak po splnení podmienok získa Nemecký jazykový diplom I. stupňa (3.roč.)
a II. stupňa (4. roč.), tzv. „Deutsches Sprachdiplom“ Stufe I und II vydávaný Centrálnym
úradom pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko,
učebný plán s voliteľnými predmetmi v IV. ročníku, ktorý umožní žiakovi, prípravu na všetky
typy vysokoškolského štúdia na Slovensku, bez špeciálnej skúšky i v nemecky hovoriacich
krajinách,
vyučovacie hodiny nemeckého jazyka realizujú špeciálne vyškolení učitelia a nemecký lektor,
vyučovanie ostatných predmetov prebieha v slovenskom jazyku,
2.cudzí jazyk: anglický jazyk,
štúdium v 2. type učebného plánu odporúčame uchádzačovi, ktorý ovláda nemecký jazyk v
rozsahu učebných osnov od 7. ročníka základnej školy

3. typ učebného plánu
všeobecné gymnaziálne štúdium
-

posilnená časová dotácia v cudzích jazykoch, v prírodovedných predmetoch,
možnosť vlastnej profilácie žiaka cez systém voliteľných predmetov vo IV. ročníku štúdia,
2 cudzie jazyky z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, ruský
 Žiaci vo všetkých 3 učebných plánoch v 1. ročníku štúdia po splnení podmienok získajú
medzinárodne platný certifikát ECDL (v rámci projektu IT akadémia) - medzinárodne
rešpektovaný doklad o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych
zručností z príslušnej oblasti IT.
 Uchádzačom zároveň ponúkame štúdium pre žiakov so všeobecným intelektovým
nadaním formou integrácie do tried prvého ročníka. Pri prijímaní týchto uchádzačov sa
postupuje rovnako ako pri prijímaní uchádzačov bez všeobecného intelektového nadania.

telefón : sekretariát 041/763 77 00

e-mail : gymnazium @ gymza.sk
webové sídlo školy : www.gymza.sk
Viac informácií o učebných plánoch nájdete na odkaze: studuj.gymza.sk

