Gymnázium Jura Hronca – 4-ročné gymnaziálne štúdium
O ŠTÚDIU
Učebný plán v národnom programe v gymnaziálnom štúdiu vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu.
Štúdium je 4-ročné a prebieha v slovenskom jazyku.
Radi by sme upozornili záujemcov o štúdium, že tento dokument sa vzhľadom na premenlivú situáciu bude
priebežne aktualizovať.
Prijímacie konanie:
Na prijímacie konanie sa môže prihlásiť žiak 9. ročníka ZŠ, pričom rodič podáva prihlášku na prijímacie konanie
prostredníctvom základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Kritériá na prijímacie konanie budú zverejnené na stránke
školy najneskôr do konca marca 2022. Súčasťou prijímacieho konania je test zo slovenského jazyka a test
z matematiky. Pre 4-ročný program sa obvykle zohľadňujú výsledky Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov,
školský prospech a úspechy v predmetových súťažiach. V prijímacom konaní sa taktiež zvyknú zvýhodňovať
najúspešnejší riešitelia nášho korešpondenčného seminára z matematiky KSM9. V 4-ročnom programe zvyčajne
otvárame 2 triedy, všetky informácie zahrňujúce špecifiká daného školského roka budú zverejnené na stránke školy.
Štúdium:
Štúdium na našom gymnáziu umožňuje žiakom získať všeobecné vzdelanie so širokým záberom predmetov z rôznych
oblastí. Žiaci si na začiatku štúdia vyberajú dva cudzie jazyky – anglický jazyk a druhý cudzí jazyk z ponuky nemčina,
španielčina a francúzština – ktoré potom študujú počas celých 4 rokov. Štúdium, a teda aj ponuka predmetov,
vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, navyše k nemu majú predmet aplikované experimenty a voliteľné
semináre. Počas štúdia majú všetci žiaci možnosť vybrať si z bohatej ponuky súťaží, krúžkov, exkurzií, besied,
programov a iných školských a mimoškolských aktivít, a tak nadobudnúť aj veľa praktických zručností, aplikovať
teóriu v praxi, či nadviazať kontakty s rovesníkmi podobných záujmov. V treťom a štvrtom ročníku si žiaci popri
povinných predmetoch vyberajú aj voliteľné predmety – semináre, podľa vlastných preferencií a záujmov, čím
získavajú hlbšie teoretické aj praktické vedomosti z predmetov, z ktorých by chceli maturovať, a oblastí, ktoré by
chceli študovať na vysokej škole.
Ukončenie štúdia:
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou vo štvrtom ročníku, čím žiak získava úplné stredné všeobecné vzdelanie.
Žiak si vyberá 4 predmety, z ktorých zloží maturitnú skúšku, pričom povinné sú pre neho slovenský jazyk a literatúra
a cudzí jazyk na úrovni B2 podľa Spoločného referenčného rámca jazykov. Štatistické výsledky z maturít dokazujú,
že v celoslovenskom meradle dosahujú naši žiaci vynikajúce výsledky – v šk. r. 2018/19 (v dobe pre pandémiou) bol
percentil zo slovenského jazyka a literatúry 99,3, z matematiky 88 a z anglického jazyka 96,9. Naši absolventi sa
každoročne dostávajú na prestížne slovenské a zahraničné univerzity, predovšetkým v Spojenom kráľovstve,
Holandsku, Dánsku a Čechách.
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Aký je rozdiel medzi 4-ročným a 5-ročným bilingválnym štúdiom na Gymnáziu Jura Hronca?
Do 4-ročného programu sa prihlasujú žiaci 9. ročníka ZŠ, bilingválny 5-ročný program je určený pre žiakov 8. a
9.ročníka ZŠ, prípadne žiakov tercie a kvarty. Prvý ročník 5-ročného štúdia je určený viac-menej na dôkladné
osvojenie si anglického jazyka. Učebný plán 2.- 5. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia je veľmi podobný
učebnému plánu 1.- 4. ročníka 4-ročného štúdia, líšia sa len v niekoľkých predmetoch navyše a vo vyučovacom
jazyku – v 4-ročnom štúdiu je to slovenský jazyk; v 5-ročnom bilingválnom štúdiu kombinácia anglického
a slovenského jazyka. Žiaci 4-ročného štúdia maturujú z cudzieho jazyka na úrovni B2, žiaci 5-ročného štúdia
z anglického jazyka na úrovni C1.
Kto a ako sa môže prihlásiť?
Prihlásiť sa môžu žiaci 9.ročníka ZŠ, a to podaním prihlášky na prijímacie konanie prostredníctvom základnej
školy, ktorú žiak navštevuje.
Koľko žiakov sa prijíma a koľko tried sa zvyčajne otvára?
Zvyčajne prijímame 56 žiakov a otvárame 2 triedy.
Koľko žiakov sa zvyčajne hlási do 4-ročného programu?
Obvykle sa hlási približne 140 žiakov.
Ponúka Gymnázium Jura Hronca prípravné kurzy na prijímacie skúšky?
Nie, prípravné kurzy neponúkame.
Z čoho pozostáva prijímacia skúška?
Prijímacia skúška pozostáva z 2 častí:
1. Písomná skúška – test s výberom odpovede, resp. s krátkou odpoveďou zo slovenského jazyka a literatúry,
trvá 60 minút.
2. Písomná skúška – riešenie úloh z matematiky, trvá 60 minút.
Skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pozostávajú z úloh z učiva piateho až deviateho
ročníka ZŠ. Obsah a rozsah oboch častí skúšky je v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho
programu pre ZŠ. Vzorové testy zo slovenského jazyka a matematiky sú zverejnené na stránke školy www.gjh.sk
v sekcii Pre záujemcov o štúdium.
Čo všetko okrem prijímacej skúšky sa zohľadňuje pri prijímacom konaní?
Kritéria na úspešné vykonanie prijímacej skúšky budú zverejnené na stránke našej školy najneskôr do konca
marca 2022. V tomto dokumente bude špecifikované aj prideľovanie bodov za prospech v profilových
predmetoch z konca predchádzajúceho školského roka a z aktuálneho polročného vysvedčenia. Ďalej obvykle
zohľadňujeme a prideľujeme body žiakom získané v celoslovenskom testovaní deviatakov. Body obvykle
prideľujeme aj za úspechy v predmetových olympiádach a iných súťažiach organizovaných rezortom školstva.
Zvyčajne body prideľujeme aj za úspešné riešenie nášho Korešpondenčného seminára z matematiky KSM9
v prípade, že sa uskutočnia jeho školské kolá. Úlohy prvého domáceho kola už boli zverejnené na stránke školy
(https://gjh.sk/aktivity-na-skole/ksm/1ksm9_22.pdf ). Podľa vývoja pandemickej situácie sa tieto kritéria však
môžu zmeniť – pozri sekciu MIMORIADNA SITUÁCIA.
Poskytuje Gymnázium Jura Hronca všeobecné stredoškolské vzdelanie alebo je zamerané na štúdium
nejakých predmetov?
Naše gymnázium poskytuje všeobecné stredoškolské vzdelanie. Štvorročný program je však zameraný na
rozšírené vyučovanie matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov, čo znamená, že tieto predmety
sú vyučované s rozšíreným obsahom aj hodinovou dotáciou oproti Štátnemu vzdelávaciemu programu.
Ako prebieha štúdium cudzích jazykov?
Všetci žiaci na našej škole študujú anglický jazyk. Úspešní uchádzači o štúdium sú v júni pozvaní na jazykové
preskúšanie, na základe ktorého sú všetci žiaci (teda oboch budúcich tried) rozdelení do 4 výkonnostných
skupín, v ktorých následne od septembra budú pracovať. Týmto sa prihliada na individuálne tempo žiaka
a správne nastavenie úrovne.

Žiaci si v prvom ročníku vyberajú povinne aj druhý cudzí jazyk, pričom najčastejšie otvárame skupiny
nemeckého a španielskeho jazyka.
Keďže je maturita z cudzieho jazyka povinná, v 3. a 4. ročníku sa žiaci môžu prihlásiť sa konverzácie v cudzom
jazyku. Žiaci vykonávajú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na úrovni B2.
10. Ako prebieha príprava na maturitu a samotná maturitná skúška?
Žiaci si podľa vlastných preferencií vyberajú v 3. ročníku tri dvojhodinové semináre a vo 4. ročníku vlastnú
kombináciu dvoj a štvorhodinových seminárov v celkovom počte 10 hodín do týždňa. Na maturitnú skúšku sa
prihlasujú zo 4 predmetov, pričom slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk sú povinné. Ak majú žiaci záujem,
môžu sa rozhodnúť pre dobrovoľnú maturitu z piateho a šiesteho vyučovacieho predmetu.
11. Poskytuje Gymnázium Jura Hronca internát?
Naša škola nedisponuje vlastným internátom, avšak dlhoročne spolupracujeme s nasledujúcimi internátmi:
 ŠI, Trnavská cesta 2 – len pre dievčatá
 ŠI, Ivanská cesta 21
 ŠI ,Svätoplukova 2 – len pre dievčatá
 ŠI, Vranovská 2 a 4
 ŠI, Pekná cesta 4
 ŠI, Račianska 190
12. Na koho sa môžem obrátiť v prípade ďalších otázok?
Mailom na zástupcov riaditeľky školy Renátu Karácsonyovú (karacsonyova@gjh.sk) a Tomáša Slezáka
(slezak@gjh.sk).
MIMORIADNA SITUÁCIA
Prosíme všetkých uchádzačov o štúdium, aby priebežne sledovali stránku školy, pretože informácie budeme
aktualizovať s ohľadom na vývoj situácie. Vzhľadom na pripravované legislatívne zmeny a nepredvídateľnosť
pandemickej situácie nemôžeme momentálne zaručiť, aká bude forma prijímacieho konania a ako sa budú meniť
kritéria pre jeho úspešné zvládnutie. Zatiaľ nevieme, ako bude prebiehať testovanie deviatakov ani prezenčné kolá
korešpondenčného semináru.
Všetky prípadné zmeny v organizácii a kritériách na prijatie budú v súlade s platnou legislatívou, s epidemiologickými
opatreniami a pokynmi Ministerstva školstva SR, a budú včas zverejnené na webstránke školy.

