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Kritériá prijatia

 – vedomostná skúška zo slovenského jazyka a matema-
tiky,

 – preferenčné body za prospech na základnej škole,
 – výsledky dosiahnuté v testovaní žiakov 9. ročníkov,
 – bonusové body za vedomostné a športové súťaže.

Deň otvorených dverí
29. január 2019

Staňte sa našimi fanúšikmi 
a získajte viac informácií!



 – Futbal – dorastenecké družstvá U19, U17, U16 v I. lige staršieho 
a mladšieho dorastu so štatútom Futbalovej akadémie prí-
rodné ihriská a ihriská s umelým povrchom, futbalové turnaje, 
letné a zimné sústredenia doma aj v zahraničí

 – Golf – tréningy na 9 a 18 jamkových profesionálnych golfo-
vých ihriskách Gray a Little Bear a na golfových simulátoroch 
GolfBlaster3D

 – Kolky – tréningy v modernej kolkárni ŽP Šport a.s., doraste-
necké družstvá v I. lige

 – Hokej – spolupráca s MŠK a HK Brezno

 – Biatlon – členstvo v Oddiele biatlonu ŽP Šport a.s., sústrede-
nia v zahraničí, spolupráca so Slovenským zväzom biatlonu

 – Cyklistika – štatút Centra talentovanej mládeže, zriadeného 
Ministerstvom školstva a Slovenským zväzom cyklistiky.

 – Rekreačný šport – rozvoj všetkých pohybových schopností 
s dôrazom na zdravý spôsob života a radosť z pohybu, netra-
dičné športové hry

 – optimálne spojenie vzdelávania na gymnáziu a športové-
ho tréningu

 – práca pod vedením profesionálnych trénerov
 – kvalitné tréningové podmienky
 – priestory telocviční, posilňovne, regeneračná linka 

(sauna a vírivá vaňa)
 – príspevok na výstroj, stravovanie a ubytovanie 
 – 2 hodiny športovej prípravy, 2 hodiny telesnej výchovy 

a 1 hodina základov športovej prípravy týždenne v kaž-
dom ročníku

 – efektívne využívanie prostriedkov informačnej spoloč-
nosti

 – získanie praktických zručností pri využívaní informačno-
-komunikačných technológií a produktov

 – bezplatné poskytnutie notebooku
 – letná brigáda v ŽP Informatika s.r.o.
 – absolvovanie ECDL testov
 – kurzy CISCO akadémie
 – získanie medzinárodných certifikátov
 – spolupráca s ŽP Informatika s.r.o. v krúžku Programova-

nie v jazyku JAVA
 – účasť na súťažiach iBobor, eSkills

Škola žiakom ponúka Profilácia šport

 – úplné stredné všeobecné vzdelanie gymnaziálneho typu
 – bezplatné vzdelávanie
 – prospechové štipendium do 100 €/polrok
 – kvalifikovaný pedagogický zbor
 – bezplatný prístup na optický Internet, Wi-Fi sieť, inter-

netová žiacka knižka, prepojenie na mobilnú aplikáciu
 – bezplatné poskytnutie ISIC karty (medzinárodný preu-

kaz študenta)

 – v každom ročníku novú školskú rovnošatu

 – výhodné internátne ubytovanie – zrekonštruované izby 
a hygienické zariadenia

 – nové metódy práce, 
ako sú kooperatívne, 
projektové vyučovanie, 
e-learning, vyučovanie 
prostredníctvom e-por-
tálu s programovým 
vybavením MOODLE

 – bodový systém 
hodnotenia, ktorý 
zabezpečuje objek-
tívne a spravodlivé 
skúšanie a hodnotenie 
výkonov žiakov a núti 
ich k systematickej práci 
a zodpovednosti

 – medzinárodné projekty podporované programom  
Erasmus+ KA2 s možnosťou vycestovať do zahraničia

 – stravovanie v školskej jedálni – výber zo 6 druhov 
teplých jedál spoločnosti ŽP Gastroservis s.r.o. a taktiež 
možnosť výberu bagety, alebo ovocného/mliečneho 
balíčka

 – novovybudovanú oddychovú zónu s automatmi na 
doplnkový tovar

 – 6 – 9 hodín anglického jazyka týždenne
 – jazykové spôsobilosti potrebné pre životné a pracovné 

uplatnenie a pre komunikáciu v cudzojazyčnom prostredí
 – základy britskej a americkej literatúry a histórie
 – reálie anglicky hovoriacich krajín
 – jazykový kurz s lektorom
 – vyučovanie v malých skupinách
 – výmenné pobyty v rámci medzinárodných projektov
 – exkurzie do zahraničia  – vzdelávanie v oblasti prírodných vied, techniky, techno-

lógií a matematiky, 
 – experimentálna výučba v laboratóriách aj v teréne, 
 – práca s modernými technológiami a prístrojmi (mikro-

skopy s USB kamerami, 3D tlačiareň, tablety),
 – bloková výučba s prepojením biológie, chémie, fyziky 

a matematiky, 
 – zážitkové učenie, riešenie praktických problémov 

vlastným skúmaním, podpora spolupráce, kreatívnej 
a inovatívnej činnosti,

 – príprava na vysokoškolské štúdium prírodných vied, 
technických odborov, medicíny, farmácie a pod.

 – nadštandardné materiálne podmienky: moderné odbor-
né učebne informatiky, cudzích jazykov, fyziky, chémie, 
biológie, geografie, telocvičné priestory vrátane posil-
ňovne, spinningových bicyklov a golfových trenažérov, 
viacúčelové ihrisko s umelou trávou

 – bezplatný prístup na optický Internet, Wi-Fi sieť, inter-
netová žiacka knižka, prepojenie na mobilnú aplikáciu

 – široký výber voli-
teľných predmetov, 
ktorý umožňuje 
dôkladnú prípravu na 
maturity a prijímacie 
skúšky na VŠ

 – dobré podmienky 
pre záujmovú činnosť 
– široké spektrum 
krúžkov

 – rôzne športové a 
vedomostné súťaže, 
exkurzie a kultúrne 
podujatia

Profilácia informatika

Profilácia STEAM

Profilácia anglický jazyk

Škola žiakom ponúka

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics


