ŽILINSKÝ
samosprávny kraj
zriaďovateľ

Hlinská 29, 011 80 Žilina

INFORMÁCIE PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV NA ZŠ
A ZÁUJEMCOV O 1. TYP UČEBNÉHO PLÁNU ROZŠÍRENÁ VÝUČBA NEMECKÉHO JAZYKA
Gymnázium Hlinská v Žiline má viac ako desaťročné skúsenosti so štúdiom
rozšíreného vyučovania nemeckého jazyka. Absolventi tohto typu štúdia zaznamenávajú
úspechy a uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Preto aj v školskom roku
2018/2019 ponúka Gymnázium Hlinská 29 v Žiline uvedenú formu štúdia, kde žiaci môžu
okrem maturitného vysvedčenia získať aj
NEMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM
(SPRACHDIPLOM - DSD I. a II. stupňa)
Najčastejšie otázky k štúdiu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka:
 Čo je to Nemecký jazykový diplom – Sprachdiplom (DSD I alebo II)?
- medzinárodne uznávaný certifikát o úrovni ovládania nemeckého jazyka, ktorý vydáva
Centrálny úrad pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko
 Ako prebieha výučba v 1.type učebného plánu?
- nemecký jazyk sa vyučuje prostredníctvom špeciálne vzdelaných slovenských učiteľov
nemeckého jazyka a nemeckého lektora
- ostatné predmety prebiehajú v slovenskom jazyku (okrem hodín anglického jazyka)
 Na aké typy vysokých škôl sa môžem hlásiť po úspešnom absolvovaní štúdia v tomto
type učebného plánu na gymnáziu ?
- 1. typ učebného plánu - rozšírená výučba nemeckého jazyka - umožňuje žiakovi kvalitnú
prípravu na všetky typy vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike i v nemecky
hovoriacich krajinách
 Ako uvediem v prihláške na štúdium na strednej škole svoj záujem os rozšírenú výučbu
nemeckého jazyka?
- uchádzač na zadnej strane prihlášky pri názve našej školy uvedie: 1.typ učebného
plánu, resp. rozšírená výučba nemeckého jazyka
 Na čo sa môžem tešiť, ak sa stanem žiakom tohto typu učebného plánu?
- na exkurzie do nemecky hovoriacich krajín, na nemeckého lektora na vyučovacích
hodinách, účasť v medzinárodných projektoch + na všetky ďalšie aktivity určené pre
všetkých žiakov školy.
Viac informácií o prijímacom konaní nájdete priebežne na webovom sídle školy www.gymza.sk
alebo ich môžete získať prostredníctvom e-mailu: gymnazium@gymza.sk, resp. na telefónnom
čísle 041/763 77 00.

