
Podklady pre tvorbu nájdete na stránke školy.  
 

Formát letáku – list A4 obojstranne,   preložený na tretiny -  návrh nájdete medzi dostupnými návrhy 

brožúr MS WORD, plnofarebný, min. rozlíšenie 300 dpi,  

Fotky nájdete  https://photos.app.goo.gl/bAnjjj1GEHQHsXdVA 

Budeme radi ak vytvoríte aj nové lákavé fotky z priestorov školy a použijete ich pri svojej tvorbe 

letáka. 

 

Podklady k obsahu letáka – text: 
 

Názov školy 

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 

od roku 1980 

 

Kontakty: 

(Výrazne )– www.opatovska.sk 

055/727 44 12 

055/727 44 14 

skola@opatovska.sk 

Študijné odbory 

odbor 7902 J gymnázium 

 

4-ročné štúdium: 

 rozšírená výuka anglického jazyka 

 zameranie na informatiku a prírodovedné predmety 
prijímame žiakov 9. ročníka 

 

8- ročné štúdium 

 zamerané na výuku cudzích jazykov – anglický, nemecký, španielsky jazyk 

https://photos.app.goo.gl/bAnjjj1GEHQHsXdVA
mailto:skola@opatovska.sk


prijímame žiakov 5. ročníka 

odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 

5-ročné bilingválne štúdium 

 slovensko - nemecké 

 slovensko - anglické 
prijímame žiakov 8. a 9. ročníka 

matematika, dejepis,  geografia, občianska náuka vyučované v cudzom jazyku 

maturita z cudzieho jazyka na úrovni C1 

absolventi majú otvorené dvere pre štúdium či prácu v zahraničí 

 

 

Prečo si vybrať našu školu? 

 učíme sa po anglicky, nemecky, rusky, španielsky 

 možnosť bezplatne získať jazykové certifikáty DSD I, DSD II 

 príprava na certifikát FCE v rámci vyučovania ANJ 

 nemecký lektor a anglická lektorka  

 úspechy žiakov v predmetových olympiádach a SOČ  

 široká  ponuka voliteľných predmetov vo vyšších ročníkoch 

 predmet aplikovaná ekonómia – reálny biznis študentov 

 programujeme v pythone 
 

 

 

Aktivity školy 

 25 rokov spolupráce a každoročných výmenných pobytov s Gymnáziom CARLA DUISBERGA 
vo WUPPERTALE 

 medzinárodné projekty ACES, COMENIUS 

 zahraničné exkurzie (Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko) a výlety po Slovensku, 
lyžiarsky kurz 

 tradičné akcie – Imatrikulácia, školské športové turnaje, Mikuláš, Strašidelná noc v škole 

 pestrá krúžková činnosť 

 športové aktivity a úspechy školy v kolektívnych športoch (florbal, futsal,..) 

 

A pre všetkých ... 

 výborná a chutná školská jedáleň a bufet 



 wifi  na celej škole 

 kopírka  

 zrekonštruované priestory školy – odborné učebne, telocvičňa, priestory žiackych šatní 

 blízkosť autobusovej a vlakovej stanice 

 škola v prírodnom prostredie – netradičné vyučovanie v átriu školy 
 

miesto na dátum pre Deň otvorených dverí školy 

                                        

Príďte sa na nás pozrieť! 

 

 


