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MOŽNOSTI ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM  ROKU 2016/2017 

Pre školský rok 2016/2017 otvoríme 5 tried v týchto študijných odboroch: 

1) Osemročné štúdium 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky  

1 trieda – 31 žiakov 

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 5. ročníka ZŠ: 

 a) slovenský jazyk a literatúra- 45minút/ 30 bodov/ 

 b) matematika – profilová skúška – 60 minút / 70 bodov/ 

Termín: 9. a 12. máj 2016 

Počas štúdia sa žiaci venujú vo zvýšenej miere matematike, je vytvorený priestor pre 

zodpovednú prípravu na matematickú olympiádu a na veľké množstvo iných matematických 

súťaží. Priestor sa dáva aj cudzím jazykom, informatike a vo zvýšenej miere aj  telesnej 

a športovej výchove. 

2) Štvorročné štúdium 7902 J gymnázium 

3 triedy- 93 žiakov 

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka ZŠ: 

 a) slovenský jazyk a literatúra 

  b) matematika 

Termín: 9. a 12. máj 2016 

Všeobecné štvorročné štúdium poskytuje na kvalitnej úrovni vzdelanie vo všetkých 

predmetoch a od tretieho ročníka sa žiak zameriava na predmety, ktorým sa chce hlbšie 

venovať. 

3) Päťročné bilingválne štúdium 7902 J 74 v slovensko-španielskej sekcii Ramon y 

Cajala 

1 trieda- 31 žiakov 

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ: 

 a) slovenský jazyk a literatúra – 45 minút / 30 bodov/ 

 b) matematika – 45 minút / 30 bodov/ 

 c) písomný test na overenie schopnosti študovať cudzie jazyky – 30 minút / 20 bodov/ 

Termín: 31. marec 2016  
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Prvý rok sa žiaci venujú 20 hodín týždenne španielskemu jazyku a od druhého ročníka študujú 

v španielčine všetky prírodovedné predmety, neskôr aj geografiu, históriu a umenie.  

Deň otvorených dverí pre všetkých záujemcov o štúdium v našom gymnáziu- 5.2. 2016 

 

Prečo študovať na Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre? 

 

 Naše gymnázium patrí medzi 5 najväčších  gymnázií - v súčasnosti máme 785 žiakov. 

 Sme jediné gymnázium v Nitrianskom kraji, ktoré má triedu s rozšíreným vyučovaním 

matematiky, v ktorej dosahujeme vynikajúce výsledky. 

 Sme jediné bilingválne gymnázium v Nitrianskom kraji , ktoré vzniklo na základe 

medzinárodnej zmluvy a vyučovanie španielčiny a predmetov po španielsky 

zabezpečujú každoročne štyria učitelia zo Španielskeho kráľovstva 

 Všetci žiaci si v predposlednom roku štúdia volia časť predmetov (a učiteľov) podľa 

svojho záujmu a v poslednom roku štúdia ich výber tvorí tretinu ich týždenného 

rozvrhu hodín. 

 Dosahujeme vynikajúce výsledky v matematike a slovenskom jazyku v externej časti 

maturít v rámci kraja aj v rámci Slovenska. 

 Naši žiaci dosahujú výborné percento umiestnenia sa na univerzitách ( minulý školský 

rok to bolo 95 %). 

 Veľa žiakov sa zúčastňuje predmetových olympiád a iných súťaží a dosahujeme v nich 

výborné výsledky . 

 Poskytujeme kvalitnú výučbu anglického jazyka, na ktorej sa podieľa  aj britský 

lektor. 

 Okrem angličtiny si žiaci môžu voliť nemecký, francúzsky, ruský , španielsky a od 

tretieho ročníka aj latinský jazyk. 

 Španielsky jazyk vyučujú aj španielski lektori a nemecký jazyk si žiaci zlepšujú na 

každoročných výmenných pobytoch s bavorským gymnáziom v 

Garmischpartenkirchene 

 Máme veľmi dobré podmienky na vyučovanie informatiky, ktoré pokrývame vlastnou 

študijnou literatúrou. 

 Okrem informatiky si žiaci môžu voliť aj aplikovanú informatiku a programovanie, 

vyučuje sa v 6 programovacích jazykoch. 

 Škola je na internet pripojená optickým káblom ( 1 Gbps) a samozrejmosťou je 

školská wifi sieť. 



 Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, okrem troch učební 

informatiky aj ďalšie učebne sú plne vybavené tabletmi alebo notebookmi. 

 Modernými počítačmi sú vybavené aj fyzikálne laboratóriá, ktoré umožňujú realizovať 

experimentálne merania. 

 Na našom gymnáziu sú veľmi dobré podmienky pre športovú činnosť- dve telocvične, 

krytý bazén a vonkajší športový areál. 

 Škola každoročne usporadúva Športové dni riaditeľa školy 

 Škola sa zameriava na netradičné športy – máme napríklad úspešný floorballový tím   

 Vyučujúci telocviku poskytujú bohatú krúžkovú športovú činnosť ( crossfit, aerobik, 

pilates a jóga, plávanie, posilňovanie, netradičné športy, vybíjaná a volejbal). 

 Na škole funguje futbalová liga 

 V 1.-4. ročníku osemročného štúdia je zvýšený počet hodín telesnej a športovej 

výchovy 

 Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové exkurzie 

v každom ročníku štúdia 

 Žiakov všetkých ročníkov vedieme ku kultúre pravidelnými návštevami divadelných 

predstavení v DAB v Nitre 

 Počas štúdia sa môžu žiaci každoročne zúčastňovať výmenných pobytov v Srbsku a v 

Nemecku 

 Na škole pôsobí spevácky zbor a tanečný súbor ľudových tancov 

 Žiaci vydávajú 3 časopisy ( NEZMAR, PÁROVČAN a po španielsky písaný A VER ) 

 Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa vynikajúco varí ( v súčasnosti sa 

stravuje 80% žiakov) 

  

 

  

 

 


