Gymnázium Jura Hronca – 4-ročné gymnaziálne štúdium
Učebný plán v národnom programe v gymnaziálnom štúdiu vychádza zo Štátneho vzdelávacieho
programu. Štúdium je 4-ročné a prebieha v slovenskom jazyku.
Prijímacie konanie:
Na prijímacie konanie sa môže prihlásiť žiak 9. ročníka ZŠ, pričom rodič podáva prihlášku na základnej
škole, kde žiak študuje. Kritériá na prijímacie konanie sú zverejnené na stránke školy zväčša do konca
marca daného školského roka. 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 súťažiach. V prijímacom konaní sa taktiež zvýhodňujú
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 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 v 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 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.

